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GE NEL KU RAL LAR 
• Ma ka le ler MMO A¤ 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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kendine ait olup, hiçbir şekilde MMO’nın

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 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,

Son sayımızdan bu yana ülkemizde son derece önemli gelişmeler yaşandı. Bunların başında 2011

Milletvekili Genel Seçimleri geliyor. Her zaman söylediğimiz gibi; TMMOB ve Makina Mühendisleri

Odası meslek ve meslektaşlarının sorunlarının ülke ve dünyada yaşanan toplumsal, siyasal ve iktisadi

gelişmelerden bağımsız olmadığı gerçeğiyle hareket eder. İşte bu nedenle toplumumuzu, meslektaşları-

mızı ve ülkemizi çok derinden ilgilendiren seçimlerin son derece önemli sonuçları olduğu kanısındayız ve

bunları meslektaşlarımızla paylaşmak isteriz.

Bilindiği gibi AKP İktidarı döneminde mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü doğrul-

tusunda 8,5 yıllık iktidarları döneminde bir gelişme yaşanmadığını, dahası meslek alanlarımızda ciddi

tahribatlara yol açan birçok yeni karar ve uygulamanın geliştiğini görmekteyiz. Bunların başında geçti-

ğimiz günlerde gündeme getirilen Çevre, Orman ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarının birleştirilerek

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı adında yeni bir bakanlığın kuruluşu, Bakanlığın görevlerinden söz

ederken TMMOB’ye bağlı Odalarımızın görev ve sorumluluğundaki alanların yeniden düzenlenmesi ve

bazı görev ve yetkilerin ortadan kaldırılmasının bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlen-

mesi gelmektedir.

Başta Makina Mühendisleri Odası olmak üzere TMMOB’ye bağlı Odaların kamusal yetkilerini kullan-

maları, meslek alanlarını ilgilendiren konularda denetim görevlerini yerine getirmeleri AKP iktidarını

rahatsız etmiş olmalı ki 12 Haziran seçimlerinin arifesinde bu KHK’yi “süratle” çıkardılar. 

Öyle görünüyor ki; ülkenin yargısını, eğitimini, tüm kurumlarını “düzene sokan” AKP zihniyetinin “usta-

lık dönemi”ndeki hedefleri arasında TMMOB’yi de “düzenlemek” var.

Meslek alanlarımıza ve mesleğimize dair örgütümüzü en çok ilgilendiren bu Bakanlığın görev tanımı kap-

samında bünyesine katılan kurumsal yapılanma değerlendirildiğinde:

• İzlenen parçacı, rant temelli politikalar nedeniyle çevre tahribatında en fazla paya sahip  “imar, yapı-

laşma” ile doğa koruma, ormanlar ve su yönetimi aynı çatı altında toplanarak kurumsal kontrolün yok

edilmesinin; 

• Su, orman, mera, yaylak, kışlak, tarım alanları gibi doğal kaynaklar ve çevre ile ilgili tüm yasal düzen-

lemelerin etkisiz hale getirilmesinin; 

• Kıyılarda, yaylaklarda, meralarda, akarsularda, ormanlarda yapılacak; HES, termik santraller, nükle-

er santraller, madencilik faaliyetlerinin; 

• Kentsel dönüşüm, Galataport gibi projelerin hayata geçirilmesinin, doğal, kültürel ve tarihi mirasın

engel olmaktan çıkarılmasının önü açılacağı; 

• Bakanlığın, Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile enerji ve telekomünikasyon tesislerine iliş-

kin olarak üst ölçekli plan yapmaktan parselasyon planını yapma, ruhsat aşamasına kadar tüm süreç-

te yetkili kılınması, 

SUNUŞ
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• Yerel idareler üzerindeki vesayetin arttırılması, merkezi idarenin keyfiyet alanının genişletilmesinin

önündeki engellerin kaldırılacağı açıkça görülmektedir. 

Bu ve benzeri amaçları sadece Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapılanması üzerinden değil

diğer bakanlık yapılanmalarının ilgilendirdiği meslek alanlarından yola çıkarak deşifre etmek Odamızın

görev ve sorumluluğundadır.

% 49.9 oy almak iktidara her türlü tasarruf hakkı tanır mı?

Bugün dünyada demokrasilerin temel sorununun geniş kitlelerin katılımı olduğu ve bunun yollarının,

yöntemlerinin tartışıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Çünkü toplumun oy verme dışında yönetime katılma

olanakları da yaratılmalıdır.’Oy’ demokrasilerde zorunlu, fakat yetersiz hale gelmiştir. Sendikaların,

meslek kuruluşlarının, kitle örgütlerinin Anayasa hukukunda yer verildiği gibi bilimsel-teknik ve toplum-

sal değerleri artık kabul edilmelidir. 

Toplum içinde mesleğin gerçek görevinin ne olduğu bilincini kavrayabilmiş meslek kuruluşlarına mesle-

ki denetim ve kamusal hizmetlerini yürütmede etkili olabilmenin yasal olanakları sağlanmalıdır. Meslek

kuruluşlarının kendi kendilerini yönetme ve kendi alanlarında genel yürütmeye katkı olanaklarının yasa-

larda kabulü gereklidir. Böyle bir tutum sadece ‘oy’a dayanan sistemlerin aşırı ve haksız sonuçlarını

önleyebilecektir. Aksi durumda, hükümeti ve ona indirgenen “milli iradeyi” kutsamakla ne evrensel

anlamdaki demokrasi yaşam bulur ne de demokrat olunur.

Oysa AKP hükümeti tam tersini yapmakta, toplumu cendere altına almaya, baskı ve antidemokratik yön-

temlerle yapamadığını “yasalar” ve KHK’ler aracılığı ile yapmaya çalışmaktadır.

Bilim ve tekniğin gelişimi, mühendis, mimar, şehir plancıların yeterliliği ve bunların meslek odalarının

kuralları bir bakanlığın bürokrasisi içinde yer alan bir genel müdürlüğe teslim edilemez. Mühendis,

mimar ve şehir plancılarının ürettiği düşünce ve emekleri Dünya Ticaret Örgütü‘nün taşeronlarına tes-

lim edilemeyecek kadar kıymetlidir, kutsaldır. Bu ülkenin kalkınmasında ve refahında mutlaka ve mutla-

ka mühendis, mimar ve şehir plancılarının emekleri hak ettiği yeri alacaktır. Bilim ve onun ürettiği hiz-

met, yönetenlerin iki dudağı arasında yürürlüğe koyacakları normlarla hayatta karşılığını bulamaz,

bilim ve akıl bütün idari metinleri, kararları aşar. Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emek-

ten ve halktan yana olan mühendis, mimar, şehir plancıları ve onların örgütlülüğü hiçbir düzenleyici

işlemle ıslah edilemez. Bilimin kendisi devrimcidir. Kendi statükosunu yaratanlar, kendi statükolarında

yok olmaya mahkûmdurlar, bunu biz değil tarihi yazanlar söylemektedir.

Emperyalizme bağımlılık temelinde vahşi kapitalizmin hizmetinde olanlar, sosyal devleti tamamen yok

eden, tüm değerleri yok sayarak her şeyi rant üzerinden kurgulayanlar, bilmelidir ki;

Örgütümüzün yetkilerini kısıtlamaya, meslek alanlarımızı yeniden yapılandırmaya yönelik düzenlemele-

ri hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı bu konuda örgütümüzün yürüttüğü çalışma-

lara aktif olarak katılmaya, bu süreci tersine çevirmeye çağırıyor, hepimize kolay gelsin diyoruz.

TMMOB

MA Kİ NA MÜ HEN DİS LE Rİ ODA SI

YÖ NE TİM KU RU LU
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