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ÖNSÖZ
EMO Bilimsel Dergi elinizdeki altıncı sayısı ile birlikte üçüncü yılını geride bırakmaktadır. Dergimiz elektrik, 
elektronik, bilgisayar ve biyomedikal disiplinlerinde yazılmış akademik özgün bilimsel araştırmalar ile uygu-
lama çalışmalarına yer verilmektedir. Altıncı sayımızda bu disiplinlerde yer alan yedi makale bulunmaktadır. 
Bunlardan üçü ELECO Özel sayısı makalesi, üçü Savunma Teknolojileri ve biri de bilgisayar mühendisliği 
alanlarında yazılmış akademik/teknolojik makalelerdir. 

ELECO Özel Sayısı, 29 Kasım-1Aralık 2012 tarihleri arasında, EMO Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi Mü-
hendislik-Mimarlık Fakültesi ve İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi ortaklığında gerçekleştirilen “Elektrik, 
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, ELECO’2012”de yer alan çalışmalar arasından 
seçilmiş makaleleri kapsamaktadır. ELECO Özel Sayısının Konuk Editörlüğünü ELECO 2012 Düzenleme 
Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Özcan Kalenderli yapmıştır. Seçilmiş makaleler genişletilerek EMO Bilimsel 
Dergiye gönderilmiş ve Prof. Dr. Özcan Kalenderli’nin editörlüğünde tekrar hakem değerlendirmelerine tabi 
tutularak kabul edilen makaleler yayına çıkarılmıştır. EMO Bilimsel Dergi Yayın Kurulu olarak ELECO 2012 
düzenleyicilerine ve özverili çalışmasıyla dergimize yaptığı bu önemli katkıdan ötürü Prof. Dr. Sayın Özcan 
Kalenderli’ye teşekkür ediyoruz. 

Dergimiz yayın hayatına başladığından beri kırk dört makale yayımlanmıştır. Bu makalelerin üçü “temalı 
derleme makale” türünde olup kalan otuz dört makale “akademik bilimsel makale” türündedir. Dergimize 
gönderilen tüm makalelere kaleme alındığı disipline göre bir editör atanmakta ve makaleler bu editörün kont-
rolünde konunun en az iki hakemin değerlendirmesine tabi tutulmakta ve yayın kararı bu hakemlerin görüşleri 
ve editörünün tavsiyesi doğrultusunda Yayın Kurulu tarafından yayınlanma kararı verilmektedir. Dergimizin 
bilimsel niteliğinin yükseltilip korunması ve meslektaşlarımızın güveninin sarsılmaması dergiyi çıkarırken sü-
rekli göz önünde bulundurduğumuz en önemli ilkelerimizden biridir. Bu sebeple bir makalenin değerlendirme 
sürecinde tüm aşamalar büyük bir titizlik ve dikkatle sürdürülmektedir. 

EMO Bilimsel Dergi yola çıkarken ülkemizde üniversitede, sanayide ve diğer araştırma kurumları gibi alan-
larda sürdürülen; bilimsel ve teknolojik çalışmaların paylaşılabileceği bir ortam yaratabilmek hedeflenmişti. 
Dergi yayın dilinin Türkçe olarak belirlenmesinin sebebi de Türkçenin bilim ve teknoloji dili olarak gelişme-
sine katkı sağlamanın yanı sıra bu hedefe daha etkin bir biçimde ulaşabilmekti. Bugüne kadar yer alan maka-
lelerin gönderildiği alanları göz önüne aldığımızda da bu hedefi belirli bir ölçüde gerçekleştirmiş olduğumuzu 
görmekten mutluluk duymaktayız. 

Uluslararası indekslerce taranan saygın bir Bilimsel Dergi olma hedefimize de siz değerli meslektaşlarımızın 
önemli ilgi ve katkıları sayesinde emin adımlarla ilerlemekteyiz.
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