ÖNSÖZ
Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün yardımıyla
hazırladığımız EJOVOC’un “Mühendislikte Son Trendler” özel sayısı ile tekrar karşınızda
olmaktan büyük mutluluk duymaktayız.
Mühendislik eğitimi ve uygulamaları ile ilgili yeni bir pencere açmak için çıktığımız bu yolda
büyük ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz. Hatırlayacağınız gibi meslek yüksekokullarındaki
bilimsel üretime bir dinamizm kazandırmayı hedeflediğimiz dergimiz Aralık 2011’de yayın
hayatına başlamıştı. Bunun yanında, henüz 4 yıl önce kurulan mühendislik fakültemiz de
vereceği mezunlar ile Kırklareli şehrine değer katacaktır.
Kasım 2015 özel sayısında yayınlanmak için yapılan birçok başvurudan 11 tanesi dergimizde
yayınlanmaya hak kazanmıştır. Bu büyük ilgi için yazarlara teşekkürlerimizi borç biliriz.
Dergimizin sürekliliğini sağlamak için kalitesinden ödün vermeden okuyucu ve yazar kitlesini
tutabilmenin zorluğunun bilincinde olarak büyük ümitlerle çıktığımız bu yolda desteklerini
esirgemeyen üniversite rektörlüğümüze, editörlerimize, yazarlarımıza ve hakemlik yapan
araştırmacılarımıza teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.
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PREFACE
We are very glad to present the “Latest Trends in Engineering” special issue of Ejovoc
(Electronic Journal of Vocational Colleges) which is prepared by support of Kırklareli
University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department.
We believe that we have made progress in the way to bring a new perspective about
Engineering education and applications. As you remember, our journal with which we aim to
help energizing the scientific production in the Vocational Colleges began to be published in
December 2011. In addition, our Engineering Faculty which was established just four years
ago, will add value to Kırklareli city by graduated engineers.
Among many articles sent to be published in the journal`s November 2015 special issue, 11
articles are entitled to be issued. We are grateful to the writers for their interest.
Ejovoc aims to continue to broadcast without sacrificing its scientific quality with an
awareness of the difficulties such as being accepted as a reputational journal by authors and
audience. Ejovoc presents great thanks to Kırklareli University Rectorate, scientific
committee, editorial board, authors and referees for their invaluable support.
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