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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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Tesisat Mühendisliği Dergisi Makale Yazım Kuralları

ONLINE MAKALE YÖNETİM SİSTEMİ

Makina Mühendisleri Odası yayınları için makale gönderimleri
bundan böyle Online Makale Yönetim Sistemi kullanılacaktır.
Tesisat Mühendisliği Dergisinde 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,

Bilindiği gibi 27 Mayıs 2013 tarihinde saat 22.30`da iş makineleri Gezi Parkı`na girmiş ve fiili yıkım ve ağaç-
ların sökülme işlemi başlatılmıştı. Bunun üzerine Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’na sahip çıkma duyarlılığı
gösteren demokrasi güçleri, başta TMMOB`ye bağlı Odalarımızın İstanbul Şubeleri olmak üzere, meslek
örgütleri ve doğasever halkımız park alanında buluşarak yıkımın ve ağaç katliamının durdurulmasını sağla-
mıştı. Ancak daha sonra polis sabaha karşı saldırarak vahşice müdahale etmişti.

Taksim Gezi Parkı Direnişimizin 17. gününü geride bıraktığı bugünlerde; bizler; kentine ve parkına sahip
çıkan yurttaşlar olarak bu alçakça saldırıya karşı bedenleriyle canları pahasına direnen tüm kardeşlerimizi
selamlıyoruz.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubelerimizin sekreteryasını yürüttü-
ğü Taksim Dayanışması’nın, kararlılıkla sürdürdüğü bu onurlu direnişi selamlıyoruz.

Kendisini hiçbir hukuk kuralına bağlı görmeyenlere, yurttaşlara, demokratik kitle örgütü temsilcilerine, siya-
si partilerin genel başkanlarına, milletvekillerine, gazetecilere hiçbir uyarı yapmadan insafsızca saldıranlara
karşı direnmenin bir hak olmasından öte yurttaşlık görevi olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz.

Ve diyoruz ki; kentine, ülkesine sahip çıkan başta Taksim direnişine katılan tüm kesimler olmak üzere ülkenin
dört bir yanında sokaklarda destek eylemleri yapan direnişçiler haklıdır, eylemleri meşrudur, kararlılıkları çok
yerindedir.

Çünkü Taksim Halkındır,

Çünkü Taksim Hepimizindir,

Ve bugün Türkiye’de Her Yer Taksimdir, Her Yer Direniştir!

Unutulmamalıdır ki "İktidar halka düşman olursa, halk iktidara direnir."

* * *

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR ile Gençlik ve
Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Mehmet BAYKAN tarafından 10 Haziran 2013
tarihi itibarıyla İşçi sağlığı ve İş güvenliği kapsamındaki; basınçlı kaplar ile kaldırma/iletme makinalarının
periyodik kontrol ve muayenelerine ilişkin testler, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
uyarınca yakma tesislerinin baca gazı ve toz emisyon ölçümleri, ölçü alet ve cihazlarının kalibrasyonları
(basınç, boyut, kütle, tork, sıcaklık ve elektrikle ilgili çeşitli ölçüm cihazlarının kalibrasyonu hizmetleri),
Endüstriyel Ölçüm Hizmetleri (gürültü, titreşim, enerji verimliliği vb.), Klima Santralleri Muayene, Kontrol,
Bilirkişilik, Hakemlik ve Eksperlik Hizmetleri konularında protokol imzalandı.

* * *

Mühendisliğe Yönelik Sistemli Saldırı Sürüyor

Üniversite öğretimi kapsamında da Teknoloji Fakülteleri ve "uzaktan eğitim" gibi mühendislik öğretiminin
temelini aşındıran düzenlemeler söz konusudur. Şimdi ise teknik öğretmenlere "mühendis" unvanı verilmesi
hazırlıkları tamamlanmış durumdadır. Bu adımlar, kamuoyuna, "reform/iyileştirme", "işsizliğe çözüm" diye
sunulmaktadır. Oysa yükseköğretime yönelik alınan kararlarda plansızlık, mühendislik eğitimi düzeyinin düş-
mesi, ucuz işgücü kaynağı yaratılması karakteristik bir durum arz etmektedir. Yükseköğretime ilişkin kararlar,
ülke ihtiyacına yönelik ve bir planlama dâhilinde değildir. Mühendis, mimar, şehir plancılarının % 25‘inin işsiz
ya da meslek dışı işlerde çalıştığı ülkemizin bir gerçeğidir. Odamızın kapsadığı mühendislik disiplinlerinden
her yıl yaklaşık 20 binin üzerinde yeni mühendisin mezun olduğu gerçeğine ek olarak, Teknoloji Fakülteleri
kurulmasına yönelik alınan karar sonucunda da 4-5 yıl sonra her yıl 35 bin civarında yeni mezun olacaktır.

SUNUŞ
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Şimdi de YÖK‘ün 80 bin civarındaki teknik öğretmenin mühendis unvanı almasına olanak sağlayacak hazır-
lıkları söz konusudur. Bu durum, yatırım ve nitelikli işgücü istihdamı zaten zayıf olan mühendislik sanayile-
rinde oluşacak kaosun, yakın ve orta vadede artacak olan mühendis işsizliğinin, mühendislik uygulamaların-
daki niteliksel düşüşün ve bunların sonucu oluşacak yanlış uygulamaların habercisi niteliğindedir.

Bilimsel, teknik ve akademik göstergeler, mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde uygulanan programın,
mühendislik unvanı elde için yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Teknik öğretmen yetiştiren fakültelerin
adlarını değiştirerek mühendis yetiştirmek olanaklı olmayacağı gibi teknik öğretmenlerin unvanlarının değiş-
tirilmesiyle de mühendis olunamayacağı açıktır. Mühendislik mesleği, özel bir eğitimi gerektirir ve tasarım,
plan ve program gibi temel unsurlar aracılığıyla üretim ile hizmet sürecinin bütününe yöneliktir. Teknik öğret-
menlik ise tasarım, plan ve program boyutlarını içermez ve üretim veya hizmet sürecinin belirli an veya par-
çaları üzerinde yoğunlaşır. Kısaca mühendislik ile teknik öğretmenlik formasyonları, üretim sürecinin bütü-
nünde birlikte iş yapmakla birlikte farklı öğretim programlarına sahiptir.

Plansız bir şekilde çok sayıda donanımsız üniversite, fakülte açmak, çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştir-
mek ve teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesine yönelik uygulama, karar ve hazırlıklardan vazgeçil-
meli, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı öğretiminin planlamasında TMMOB ve bağlı Odaları mutlaka
yer almalıdır.

Odamız bu duruma karşı “Mühendisliğe Yönelik Sistemli Saldırı Sürüyor. YÖK’ün Teknik Öğretmenlerin
Mühendis Olmasını Sağlayacak Mevzuat Değişiklikleri Mühendis İşsizliğini Artıracaktır” başlıklı bir açıkla-
mayla tepkisini gösterdi. EMO ve İMO ile TMMOB de birer açıklama yaptılar. Odamız bu konuda çeşitli giri-
şimlerde de bulundu ancak hep olduğu gibi YÖK ve iktidar uyarılarımıza kulaklarını kapatmış durumda.
Şimdi, “Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı” başvuruları alınıyor
(10–17 Haziran 2013 tarihleri arasında), sınav ise 21 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. Bu duruma karşı gör-
evimiz, TMMOB genelinde seferberlik yaklaşımı içinde yürütülecek olan “Teknik Öğretmenler İçin
Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı’na Karşıyım, Bu Sınav İptal Edilmelidir” başlıklı imza
kampanyasını ivedilikle örgütlemektir. Şimdi görev, meslek alanlarımıza, mühendislik öğretimi ve uygulama-
larına karşı aktif mücadeledir.

* * *

TMMOB; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancıları
temsil etmektedir. Onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki,
sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini
yaratmakla görevlidir. Bu anlayışla TMMOB meslek alanları üzerinden Türkiye gerçeklerini değerlendirmek
ve toplumu bilgilendirmek, bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunla-
rın yaşama geçirilmesi için mücadele etmektedir. Elbette bu anlayış bizi zaman zaman siyasal iktidarlarla
karşı karşıya getirmektedir. Son dönemde gündeme gelen meslek örgütümüze yönelik yeniden yapılandırma
çalışmaları, örgütümüzü işlevsizleştirmeye yönelik yasal düzenlemeler de bunun bir göstergesi. Ama bizim
örgütümüz 60 yıla yakın birikimi ile bu saldırılara karşı duracak ve eğilmeyecek yeterliliktedir.

* * *

Dergimizin geçmiş sayılarında olduğu gibi 135. sayısında; sektöre ilişkin güncel konularda makaleler yer
almaktadır. Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan
“Yayınlar” bölümünden de takip edilebilir.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB
MA Kİ NA MÜ HEN DİS LE Rİ ODA SI

YÖ NE TİM KU RU LU
Haziran 2013
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