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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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Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

Ekim ayına, yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasına izin veren ve hükümete sınır ötesinde savaş yet-

kileri tanıyan savaş tezkeresi ile girdik. Emperyalizm, bölge gericiliği ve AKP iktidarı tarafından destek-

lendiği dünyaca bilinen IŞİD'in, petrol kaynaklarına el atması üzerine sınırlandırılması gündeme geldi.

Ancak bu çetenin Irak ve Suriye'de ilerlemesine, Ezidiler, Türkmenler, Ermeniler, Hıristiyanlar, Şiiler,

Aleviler ve Kürt halkını katletmesine AKP iktidarı hiç ses çıkarmadı, destekledi. Diğer yandan

Suriye'deki Kürt bölgeleri; Rojava geneli ve Kobane'deki gelişmeler üzerine AKP iktidarı, Suriye iç sava-

şına müdahil olma özlemlerini yineledi ve söz konusu tezkereyi Meclis’ten geçirdi. AKP iktidarı Rojava

ve Kobane'de Kürtlerin güçlenmesi üzerine Türkiye'deki "çözüm süreci"nin oyalama-baskı altında tutma-

ödün koparma taktiklerine bağlı olduğunu ve samimiyetsiz tutumunu bir kez daha gösterdi. Kobane'yi

IŞİD'in ele geçirememesi üzerine ise iktidar, emperyalizmin IŞİD'e karşı "eğit-donat" programının,

Suriye'deki mevcut iktidarın devrilmesine de yönelik olmasını zorladı. AKP'nin bölgede izlediği politika

bölgesel savaş ve iç savaşları; ülkemiz içinde izlediği politika da iç savaşı zorlayıcı niteliktedir. AKP

ülkede, bölgede ve dolayısıyla dünyada savaş peşinde koşmaktadır.

* * * *

İç siyasette yeni tipte bir sermaye diktasını, radikal İslam’a geçiş sürecini zorlayan AKP iktidarı, 6-7

Ekim'de onlarca yurttaşımızın ölümüne yol açan olaylar sırasında dinci-milliyetçi kontra güçleri devre-

ye soktu. Yeni "güvenlik" paketleri hazırladı, hazırlıyor. Yargıtay ve Danıştay'ın kaldırılması ve HSYK'yı

tam ele geçirmeye yönelik mevzuat değişikliklerine devam etti, ediyor. Dinselleştirme, mezhepçilik ve

bütün boyutlarıyla gericilik, toplumsal yaşamı kuşatmaya devam ediyor.

* * * *

İktidarın "yeni Türkiye"si, emekçilerin alın terleri ve ölümleri üzerinde yükseliyor. Ekim ayında, Konya

Ermenek'teki maden ocağında mahsur kalan işçilerimiz dâhil iş cinayetleri sonucu Ekim ayında 160

emekçi daha yaşamını kaybetti. 1.600'ü yılın ilk on ayında olmak üzere; AKP iktidarı döneminde 14.455

emekçi iş cinayetlerinde yaşamlarını kaybetti. "Kaza" görünümündeki bu iş cinayetleri, kamu işletmeci-

liği ve kamusal denetim savunumuzun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir.

Emek-meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan "yama" tedbirlerle iş cinayetlerinin

engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için "önce insan, önce sağlık, önce iş güvenli-

ği" anlayışı taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, iş cinayetlerini durduramaya-

caktır. İnsanı ve yaşamı temel almayan düzenlemeler bundan öncekiler gibi yalnızca kâğıt üstünde kala-

caktır. Hükümetin açıkladığı “iş güvenliği paketi” dağın fare doğurması deyişindeki espriye benzemek-

tedir. Sorun, hükümetin işveren otoritesini sınırlandıracak güvenceli bir çalışma yaşamının var edilme-

sinden ısrarla kaçınmasından kaynaklanmaktadır. Sorunların çözümü için yapılacak düzenlemelerde

çalışma yaşamı bir bütün olarak ele alınması, emekçilerin sağlığı ve güvenliğinin esas olması, ilgili mes-

lek örgütlerinin katkı ve katılımlarının sağlanması gerekmektedir.

Meclis Soma Araştırma Komisyonu taslak raporunu hazırladı. Mayıs ayında 301 işçinin ölümüyle sonuç-

lanan, Türkiye’nin en büyük işçi katliamı için kurulan komisyondan beklenti; bu katliamda sorumluların

açığa çıkartılması ve katliama neden olan üretim sistemi, denetim mekanizmaları ve çalışma düzeninden

kaynaklanan sorunların çözümü için öneriler getirmesiydi. Birçok kişi ve kurumla görüşülerek hazırlan-

dığı anlaşılan raporda Eynez Kömür İşletmesi’nde yaşanan katliamın nedeni olarak rödovans, taşeron-

luk, denetim eksiklikleri gibi yerinde tespitlerde bulunulmuştur. Ancak bunlar, işletmenin maliyetlerini

ucuzlatarak daha fazla kâr etmesi ve hükümetin “kalkınma hedefine” ulaşmasını içeren “ekonomik

SUNUŞ
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gereklilik” ile ilişkilendirilerek, yani aşırı üretimin ve aşırı çalışma koşullarının meşrulaştırılıması üze-

rinden katliamın nedenleri adeta mazur gösterilmek istenmiştir. Raporda katliama neden olan üretim,

denetim ve çalışma düzeninden kaynaklanan yanlışların,

eksiklerin, ihmallerin sorumluları tanımlanmamıştır. Yani ne üretim zorlamasına yol açan, rödovans sis-

temini uygulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ne de işçileri güvencesiz hale getirerek “ölümü-

ne” çalışmaya rıza göstermelerine neden olan ve denetim görevini yerine getirmeyen Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı sorumlu olarak gösterilmiştir. Böylece hükümetin ve bakanların sorumlulukları ört-

bas edilmeye çalışılmıştır.

* * * *

AKP iktidarının "yeni Türkiye"sinin icraatlardan biri de, hukuka aykırı bir şekilde, Atatürk Orman

Çiftliği arazisinde, tarihi Çankaya Köşkü'ne alternatif olarak yaptırılan "Ak Saray" olmuştur. Saray için

harcanan para Erdoğan ve AKP’nin kamu-toplum kaynaklarını nasıl pervasızca harcadığını göstermek-

tedir. Bu saray, diktatörlük özleminin bir simgesidir.

* * * *

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube yürütücülüğünde 22-25 Ekim 2014 tarihle-

ri arasında VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, İstanbul Harbiye’de bulunan Askeri Müze

ve Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi. Kongrede; açılış konferansı, bildiriler, atölye çalışmaları, kurslar,

paneller, yuvarlak masa toplantıları, özel oturum toplantıları, forumlar ve konferanslar ile dinamik bir

platform oluşturulmuş; 56 bildiri sunumu, 18 atölye çalışması, 1 panel, 4 kurs, 2 yuvarlak masa toplan-

tısı, 6 özel oturum, toplantı ve forum düzenlenmiştir. Kongre’nin sonuç bildirgesine dergimiz sayfaların-

dan ulaşabilirsiniz.

* * * *

Bu yıl üçüncüsü 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Serbest Müşavirlik,

Mühendislik Hizmetleri (SMMH) ve Mesleki Denetim Kurultayı’nın yerel ayağı 8-9 Kasım tarihlerinde

İstanbul’da gerçekleştirildi. Kurultay öncesinde Kurultay Yürütme Kurulu tarafından, farklı özgünlükle-

re, sorunlara sahip olan, bu nedenle de farklı analizler, yaklaşımlar ve çözümler gerektiren beş farklı

alan belirlendi. Her bir alanda yerel kurultaya hazırlık çalışmaları yapacak alt çalışma grupları oluştu-

ruldu. Mekanik Tesisat, Doğalgaz, Asansör, Araç İmal Tadil Montaj (AİTM) ve LPG-CNG alanlarında

tartışılan ve benimsenen konular ulusal kurultaya sunulmak üzere kayıt altına alındı. Konuyla ilgili

ayrıntılı bilgilere web sitemizden ulaşabilirsiniz.

* * * *

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul Şube tarafından 14-15 Kasım 2014

tarihlerinde YTÜ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyum süresince 8 otu-

rumda 18 adet bildiri sunuldu. 2 panel, 2 seminerin yapıldığı sempozyumda bir de Sahne İşte adlı İşçi

Tiyatrosu tarafından hazırlanan interaktif tiyatro oyunu sahnelendi.

* * * *

Dergimizin geçmiş sayılarında olduğu gibi tesisat mühendisliğine ilişkin güncel konularda makaleler

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

sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölümünden ayrıca takip edilebilir.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Kasım 2014
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