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GE NEL KU RAL LAR 
• Ma ka le ler MMO Ağ Evi'nde In ter net or tamında da yayınlan mak tadır. 
• Ma ka le me tin le ri ve özet le ri üze rin de yer alan her tür lü gö rüş ve dü şün ce ve yazım ha tası açısın-

dan so rum lu luk ta ma men ya zarla ra ait tir. 
• Ha kem ler ta rafından ge rek li gör düğün de ya zarla ra ile til mek üze re me tin ler ve özet ler üze rin de bazı

dü zelt me, öne ri ve katkılar ge ti re bi lir ler. 
• Ma ka le ler de, bö lüm ler (gi riş, tanımla ma lar, in ce le me ler, araştırma lar, ge liş me ler, so nuç lar, şe kil -

ler ve değer len dir me ler vb.) bir bü tün lük için de ol malıdır. 
• Ma ka le di li Türk çe’dir. Ma ka le ler de kul lanılan di lin an laşıla bi lir bir Türk çe ol masına dik kat edil me -

li, ya bancı dil ler de ki söz cük ler ve tüm ce ler müm kün ol duğu ka darıyla kul lanılma malıdır. 
• Ma ka le ler de kul lanılan bü tün bi rim ler SI bi rim sis te min de ol malıdır. Ge rek li gö rül dü ğü tak dir de

farklı bi rim sis te min de ki değer le ri pa ren tez için de ve ril me li dir. 
• Ma ka le nin üs lu bu, for matı ve di li et kin lik yapısına ve mü hen dis lik etiği ne uy gun ol malıdır. 
• Ma ka le ler de be lir li bir grup, sınıf ve ya top lu mu oluş tu ran ta ba ka lar dan her han gi bi ri nin, fir ma ve -

ya fir ma top lu luk larının men faa ti ön pla na çıkartılma malı, bu ko nu da rek lam ve pro pa gan da
yapılma malıdır. Ma ka le ler de her han gi bir fir manın, ürü nün (ve ya sis te min), ci hazın ve ya mar -
kanın rek lamı yapılma malıdır. Şe kil, re sim ve tab lo lar da ti ca ri bir ku ru lu şun adı, lo go su yer al ma -
malıdır. 

ÖZET LER VE MA KA LE YA ZIM KU RAL LA RI 
• Ma ka le ler, Mic ro soft Word bel ge si şek lin de Win dows or tamında kul lanıla cak şe kil de hazırla na -

caktır. 
• Ma ka le ler sol da 3,5 cm, üst te, alt ta ve sağ da 2,5 cm boş luk bırakılmak su re tiy le yazıla caktır. 
• Ma ka le me tin le ri, kay nak lar ve şe kil ler da hil en faz la 10 say fa dan oluş malıdır. 
• Ma ka le başlığı en faz la 15 söz cük ve ya iki satırı geç me ye cek şe kil de oluş tu ru la caktır. Başlıklar 14

pun to Ti mes New Ro man yazı ti pi kul lanıla rak, sol dan iti ba ren ke li me ler bü yük harf le baş la ya cak
ve kü çük harf le yazıla caktır. 

• Başlığı ta ki ben iki satır ara dan son ra ya zar isim le ri, ad ve so yad şek lin de kü çük harf le ve ri le cek,
ya zar ların çalıştığı ku rum lar ve var sa e-pos ta ad res le ri ya zar lis te si nin he men altında açıkla na -
caktır. 

• Ya zar isim le ri ni ta ki ben iki satır at la na rak Türk çe ve İngilizce özet ve ri le cek tir. Ma ka le özet le rin de
özet met ni 9 pun to ita lik Ti mes New Ro man yazı ti pi ile yazıla caktır. Özet met ni en faz la 200 söz -
cük ten olu şa caktır. 

• Ma ka le öze ti ni ta ki ben bir satır boş bırakıla cak ve 5 anah tar söz cük Türkçe ve İngilizce yazıla -
caktır. 

• Ma ka le me tin le ri nin ta mamı 9 pun to Ti mes New Ro man yazı ti pi kul lanıla rak yazıla caktır ve iki sü -
tun da ve ri le cek tir. Ma ka le me tin le ri satır aralığı 1 ola caktır. Pa rag raf lar baş latılırken sol ta raf tan
her han gi bir gi rin ti boş lu ğu bırakılma ya cak, pa rag raf lar arasında yarım satır boş at la na caktır. Pa -
rag raf lar iki ya na hi zalı (jus ti fi ed) bi çim de yazıla caktır. 

• Ma ka le ler de yer alan tüm re sim ler, çi zim ler ve prog ram ek ran gö rün tü le ri me tin için de gö mü lü
ola caktır. Şe kil, tab lo, gra fik, re sim ve for mül le rin yer le şi mi me tin akışına uy gun ola rak me tin
için de ol malı ve re fe re edil me li dir. 

• Tab lo içer me yen bü tün gö rün tü ler (fo toğ raf, çi zim, di yag ram, gra fik, ha ri ta v.s.) şe kil ola rak isim -
len di ril me li dir. 

• Ma ka le ler de ana ko nu başlıkları 1. , 2., 2.1., 2.1.1. vb. şek lin de nu ma ra la na cak, ör ne ğin 1. bö lüm
altında yer alan başlıklar 1.1., 1.2. vb. şe kil de yapıla caktır. 

• Kul lanılan sem bol ler ve in dis ler kay nak lar dan ön ce yer ala cak , 8 pun to ve ita lik ola caktır. 
• Ma ka le de ge çen kay nak lar ve ya alıntılar [1], [2] vb. pa ran tez ler arasında yapıla cak, ma ka le so nun -

da "Kay nak lar" başlığı altında 1., 2. şek lin de ve ri le cek tir. Ma ka le ler: [1] ya zar (lar) so yadı, adının
baş har fi, ma ka le nin açık adı, der gi nin açık adı, cilt nu ma rası, say fa aralığı, basım yılı. Ki tap: [2]
ya zar (edi tör) so yadı, adının baş har fi., ki tabın açık adı, basım evi, basım ye ri, basım yılı. Tez:
[3] ya zar so yadı, adının baş har fi, te zin açık adı, te zin yapıldığı üni ver si te, te zin basıldığı yer/ül -
ke, basım yılı dü ze nin de yazıla caktır.

• Ma ka le me tin le ri nin elek tro nik kop ya ları e-pos ta (http//omys.mmo.org.tr/tmdergi) ile ve ya CD ile
(Ka tip Mus ta fa Çe le bi Ma hal le si, İpek sok, No:9, 34433 Be yoğ lu-İs tan bul) gön de ril me li dir.
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Bu dergide belirtilen görüşler yazarların

kendine ait olup, hiçbir şekilde MMO’nun

aynı konudaki görüşlerini yansıtmaz.

Tesisat Mühendisliği Dergisi Makale Yazım Kuralları

ONLINE MAKALE YÖNETİM SİSTEMİ

Makina Mühendisleri Odası yayınları için makale gönderimleri
bundan böyle Online Makale Yönetim Sistemi üzerinden yapıla-
caktır. Tesisat Mühendisliği Dergisi’nde ve Mühendis ve Makina
Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilecek makalelerin
http://omys.mmo.org.tr/tesisat linkinden/adresinden gön-
derilmesi gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak
başvurulara yanıt yine online olarak verilecektir. İyi çalışmalar.
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Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu, AKP iktidarının TMMOB Yasası’nda yapmak istediği deği-

şikliklere karşı 14 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da toplanarak iktidarın Birliğimizi parçalamaya yönelik giri-

şimi ile gerici, piyasacı, rantçı politikalarına karşı direneceğini ilan etti. İktidarın bu girişimine karşı

TMMOB’nin 2014’ün Aralık ayında başlattığı “AKP’nin torba yasasına izin vermeyeceğiz” etkinlikleri,

“Talana, Yalana, Yağmaya İzin Verecek miyiz?” broşürlerinin halka dağıtımı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

ile ona bağlı il müdürlüklerinin önlerinde yapılan açıklamalarla sürdü. 9 Şubat’tan itibaren de 14 Şubat’ta

TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda buluşmak üzere, ülkemizin sekiz ayrı noktasından yürüyüşler yapıldı,

“Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz” denildi. Tam bir birlik ve direniş atmosferi içinde yapı-

lan Olağanüstü Genel Kurulu Sonuç Bildirisinde, Birliğimizin 70’li yıllarda, 12 Eylül faşizm döneminde ve

günümüzde diz çökmediği belirtilerek bundan sonra da diz çökmeyeceği ilan edildi. Olağanüstü Genel Kurul,

TMMOB’nin 1970’lerden günümüze dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruma kararlılığını ve AKP’nin

cumhuriyet, emek, demokrasi, laiklik düşmanı dinci-mezhepçi faşist diktatörlük yönelimine karşı direnmeye

devam edeceğini net bir şekilde ifade etti. Genel Kurul, gerici, sömürücü, rantçı, diktacı iktidara karşı dire-

niş ve mücadele manifestomuz oldu.

"Kader Değil! Fıtrat Değil! Kaza Değil! Cinayet!”

3 Mart; 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu`da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönü-

mü. 2013 yılında "İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" olarak ilan ettiğimiz 3 Mart`ta ülkemizin kanayan

yarası haline gelen iş cinayetlerine her yıl bir kez daha fazla dikkat çekmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Hepimizin bildiği gibi ülkemizde her yıl onbinlerce iş kazası yaşanıyor, yüzlerce-binlerce emekçi hayatını kay-

bediyor, onbinlerce emekçi yaralanıyor. Her yıl artan iş cinayetleri, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile

ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

"İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun Tasarısı" ile de 19 kanun ve kanun hükmünde kararnamede (KHK) değişiklik yapılması

öngörülmektedir. Değişiklikler yine sermaye lehine, yine işçiler, iş güvenliği mühendisleri, işyeri hekimleri ve

ilgili meslek örgütlerinin aleyhine düzenlemeler içermektedir. 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla, AKP iktidarı

döneminde 16 bin 464 emekçinin iş cinayetlerinde yaşamlarını kaybetmiş olması gerçeği, iktidarın yaptığı

düzenlemelerin gerçek aynası olmuştur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sorunları yaratan düşünce ve

iktisadi sistemi daha da sert politikalarla uygulama yolunu seçen AKP iktidarı, çalışma rejiminde esnekleş-

tirmeye, serbestleştirmeye, güvencesizleştirmeye daha fazla yer vererek sorunları derinleştirmektedir.

Odamız, bu konudaki çalışma, katkı ve eleştirilerini ısrarla sürdürmektedir.

* * * *

AKP iktidarı anti-demokratik olağandışı yöntemlerin kurumsallaşması çabalarına devam ediyor. İktidar, ülke-

mizi zorbalık ile, KHK’ler ile, "torba yasalar" ile, polis cumhuriyeti ve rant tekeli oluşturma yöntemleri ile

yönetiyor. Bu kapsamdaki "İç Güvenlik Kanunu Tasarısı", "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ve "İmar Kanunu ile Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ülkemizin üzerindeki AKP karabasanının yeni

"yasama" faaliyetlerinin başında geliyor.

"İç Güvenlik Kanunu Tasarısı", polise yurttaşların ve demokratik toplumsal muhalefetin aleyhine olağanüstü

yetkiler tanıyor. Gezi Parkı direnişi, işçi, emekçi, halk hareketlenmelerinin süreklilik kazanması ve 6-8

Eylül'de Kobane'deki Işid vahşetine karşı ülkemizdeki protestolar sırasında yaşanan olaylarla tarihsel

korkusu doruğa çıkan iktidar, bu yasa girişimi ile totaliter yönetim tarzı doğrultusunda bir adım daha atı-

SUNUŞ
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yor. Haziran Direnişi sırasında halka karşı her tür zorbalığı uygulayan ve genç canlarımızı katleden polise

"destan yazdınız" diyen mantık, o "destancı/zorba" yöntemi daha da kurumsallaştırma peşinde.

* * * *

“2014 yılı Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığın devam ettiği bir yıl oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı’nın (ETKB) açıkladığı 2013 birincil enerji verilerine göre, 2013’te birincil enerji tüketimi %0,6

geriledi, ithal kaynakların oranı 2012’de %71,5 iken, 2013’te % 73,5’a yükseldi. 2013’te yerli kaynakların

birincil enerji tüketimindeki payı %26,5 oldu. Önümüzdeki yıllarda bu oranın artması bir yana daha da düş-

mesi söz konusudur….” TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz

Türkyılmaz tarafından hazırlanan Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye’nin Enerji Görünümü Raporu Odamız tara-

fından yayımlandı.

* * * *

Başta kadın üyelerimiz olmak üzere tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlu-

yoruz.

Erkeklerden kadınlara yönelen şiddetin sonuncularından biri ne yazık ki Özgecan Aslan’ın tecavüzü ve yakıl-

ması oldu. Vahşice öldürülen Özgecan’ın ailesine ve bütün kadınlara baş sağlığı diliyoruz.

2013 yılında 237 kadın erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirmişti. 2014 yılı ise kadına yönelik şiddetinde en

üst düzeyde yaşandığı bir yıl oldu. Bu yılın verilerine göre öldürülen 294 kadının yüzde 25’i, 25 yaş altında-

ki genç kadınlar. “Namus” diye işlenen cinayetlerde 5 kadın öldürüldü, nefret cinayetlerinde (trans, gayri-

müslim kadınlar) 6 kadın öldürüldü 16 kadın yaralandı, 32 kadın intihar etti, 10 kadın intihar girişiminde

bulundu, 294 kadın eşi, kardeşi, babası, sevgilisi ve diğer kişiler tarafından katledildi, 458 kadın yaralı ola-

rak kurtuldu, 142 kadın taciz ve tecavüze uğradı, 202 kadın fuhuş yapmaya zorlandı. Biliyoruz ki kadınlar iş

cinayetlerinde de katledilmektedir. Kadına karşı şiddet, kadınların yaşam hakkına yapılan çok yönlü bir sal-

dırıdır. Kadının vücut bütünlüğüne ve ruhsal bütünlüğüne yönelen birçok saldırı sıradan vaka olarak kabul

edildiğinden kamuoyuna dahi yansımamaktadır. Kadına yönelik şiddet, iktidarın sistematik politikaları kap-

samındadır ve bu politika neredeyse tüm kurumlarda kabul görerek uygulanmakta ve aile içi şiddet olarak

kadına yansımaktadır. Diğer yandan son yıllarda gözlemlendiği üzere kadınların örgütlülük, direnç ve müca-

dele düzeyleri yükselmektedir. Özgecan’ımızın vahşice öldürülmesinin ardından ülke sathında yapılan pro-

testolar bunu göstermiştir.

* * * *

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin taslak programı belli oldu, dergimiz sayfalarında bulabilirsi-

niz. Hakem değerlendirmeleri sonucunda sempozyum, seminer ile bilimsel ve teknik oturumlarda toplamda

210 bildiri sunulmak üzere programda yer aldı. 21 kursun düzenleneceği Teskon 2015’te açılış konferansla-

rı, panel ve sosyal etkinlikleriyle birlikte yoğun bir program, katılımcıları bekliyor. Tesisat mühendisliği ala-

nında çalışan tüm meslektaşlarımızı Teskon 2015’e katılmaya davet ediyoruz.

* * * *

Dergimizin geçmiş sayılarında olduğu gibi tesisat mühendisliğine ilişkin güncel konularda makaleler 145.

sayıda da yer almaktadır. Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamız-

da yer alan “Yayınlar” bölümünden ayrıca takip edilebilir.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu
Şubat 2015
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