
MÜHENDÝS ve MAKÝNA DERGÝSÝ YAZIM ESASLARI        

Mühendis ve Makina Dergisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan, ülke sanayisinin, toplumun, Odamýza üye meslek disiplinlerinin ve 
meslektaþlarýmýzýn bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi gereksinimlerini karþýlamak, bilimsel ve teknik yönde geliþimlerine katkýda bulunmak üzere 
düzenli aylýk periyotlarla yayýmlanan mesleki teknik bir yayýn organýdýr. "Dergi" Makina Mühendisliði alanýnda aþaðýda nitelikleri açýklanmýþ yazýlarý Türkçe 
olarak kabul etmektedir.

Araþtýrma Makalesi:  Orijinal bir araþtýrmayý bulgu ve sonuçlarýyla yansýtan yazýlardýr. Çalýþmanýn bilime katkýsý olmalýdýr.

Tarama Makalesi: Yeterli sayýda bilimsel makaleyi tarayýp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, deðerlendirme yapan ve bulgularý 
karþýlaþtýrarak yorumlayan yazýlardýr.

Yayýn Ýlkeleri

1. Yazýlarýn telif hakký devri, dergi internet sayfasýnda sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alýnýr. Ýmzalý Telif Hakký Devir Formu'nu 
göndermeyen yazarlarýn yayýnlarý deðerlendirmeye alýnmaz. 

2. Her yazý, konusuyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakem görüþlerinde belirtilen eksikler yazarlar tarafýndan tamamlandýktan sonra, dergide 
yayýmlanabilecek nitelikte olanlar belirlenir ve yazara bilgisi verilir. Yazýlarýn son hali yazarlarý tarafýndan düzenlenerek yayýn sekreterine Online 
Makale Yönetim Sistemi (OMYS) üzerinden iletilir. Dergide basýldýðý haliyle makale içinde bulunabilecek hatalarýn sorumluluðu yazarlara aittir.

3. Yazar isimleri hakemlere bildirilmediði gibi, yazar/lar/a yazýnýn hangi hakemlere gönderildiði de hiç bir þekilde bildirilmez. Yayýmlanmayan yazýlar 
istenildiðinde hakem raporlarýyla birlikte hakem isimleri belirtilmeden yazar/lar/a geri gönderilir. 

4. Yayýn Kurulu hakemlerden gelen eleþtiriler doðrultusunda yazýnýn derginin bir baþka bölümünde yayýmlanmasýnýn uygun olduðuna karar verebilir ve 
bu kararý yazar/lar/ýn onayýna sunar. Yazar/lar/ýn da uygun görmesi durumunda, yazý önerilen bölümde yayýmlanýr.  

5. Dergiye gönderilen yazýlarýn 'Yazým Esaslarý'na uygun olmasý gerekir. Esaslara uygunluk göstermeyen yazýlar deðerlendirmeye alýnmadan yeniden 
düzenlenmesi için yazar/lar/a iade edilir. 

6. Yayýmlanan yazýlar için yazar/lar/a ve deðerlendirme yapan hakemlere derginin o sayýsýndan birer kopya gönderilir.  

7. Verilen süre içinde kendisine gönderilen yazýyý deðerlendirmeyen ve dergi yayýnýnda aksamaya neden olan hakemin, Yazý Deðerlendirme (Hakem) 
Kurulu üyeliði gözden geçirilir.  

8. Yayýn Kurulu, gerekli gördüðü durumlarda yeni Yazý Deðerlendirme (Hakem) Kurulu üyeleri atayabilir.

9. Araþtýrma ve tarama makalelerindeki görüþler yazarýna, çevirilerden doðacak sorumluluk ise çevirene aittir. 

10. Yazýlar baþka süreli yayýnlarda yayýnlanmamýþ olmalýdýr. Herhangi bir toplantýda teblið olarak sunulmuþ veya sunulacak ise bu açýk olarak 
belirtilmelidir.

11. Hakem deðerlendirme raporuna katýlmayan yazar makalesini geri çekme hakkýna sahiptir. Ancak geri çekme gerekçesini yazýlý olarak yayýn kuruluna 
sunmalýdýr.

12. Dergideki yazýlardan kaynak göstererek alýntý yapýlabilir.

13. Yazýlar için telif ücreti ödenmemektedir.

Makalelerin gönderimi ve hakem tarafýndan deðerlendirilmesi süreçlerinde yaþanabilecek zaman kayýplarýný ve maliyetleri azaltmak için makalelerinizi 
lütfen; omys.mmo.org.tr/muhendismakina  linkindeki sistem üzerinden  gönderiniz.

SUNUÞ FORMATI:
1. Yazý tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskýya hazýr biçimde teslim edilmelidir. Yazý, A4 (210x297 mm) 

boyutlu kaðýda, Word ortamýnda, 10 punto (ana baþlýk 15 punto) Times New Roman font kullanýlarak, bir aralýkla yazýlmalýdýr.
2. Çizimler (þekiller) ve çizelgelerle (tablolar) birlikte, makaleler 25 sayfadan, kýsa bildiriler 4 sayfadan daha uzun olmamalýdýr.
3. Yazý, Online Makale Yönetim Sistemi (OMYS) üzerinden gerekli kayýtlar oluþturularak gönderilmelidir. Yüklenen makale “makale_makale adýnýn ilk 2 

ya da 3 kelimesi” þeklinde adlandýrýlmalýdýr. OMYS'ye yüklenen makalede yazar bilgileri bulunmamalý, yazar bilgileri için ayrýca bir kapak sayfasý 
oluþturularak sisteme yüklenmelidir. Kapakta makale adý ve yazar iletiþim bilgileri (adý soyadý, adresi, e-postasý, varsa akademik unvaný) yer almalýdýr.

4. Metin yalýn bir dil ve anlatýmla yazýlmalý, Türkçe yazým kurallarýna uygun olmalý, üçüncü tekil þahýs ve edilgen fiiller kullanýlmalý, devrik cümleler 
içermemelidir.

5. Baþlýk mümkün olduðunca kýsa (en çok 100 harf) ve açýk olmalý, içeriði yansýtabilmelidir. Ýngilizce baþlýktaki kelimeler ilk harfleri büyük ve gramer 
kurallarýna uygun þekilde yazýlmalýdýr.

6. Bölümler (i) özet, (ii) abstract (Ýngilizce özet), (iii) ana metin, (iv) semboller, (v) teþekkür (gerekliyse) ve (vi) kaynaklar sýrasý içinde düzenlenmelidir.
7. Özet (ve abstract) çalýþmanýn amacýný, kapsamýný, yöntemini ve ulaþýlan sonuçlarý kýsaca tanýmlamalý ve 100 kelimeyi aþmamalýdýr. En az üç tane Türkçe 

ve Ýngilizce anahtar kelime verilmelidir. Türkçe ve Ýngilizce Baþlýk, Özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) birinci sayfaya sýðdýrýlmalý ve ana 
metin ikinci sayfadan baþlatýlmalýdýr.  

8. Bölüm ve alt bölüm baþlýklarý numaralandýrýlmalýdýr (TS 1212 ISO 2145).
9. Semboller uluslararasý kullanýma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanýldýðý yerde tanýmlanmalý, ayrýca metnin sonunda (Kaynaklardan önce) tüm 

semboller alfabetik sýrayla (önce Latin alfabesi, sonra Yunan alfabesi) listelenmelidir.
10. Denklemler numaralandýrýlmalý ve bu numaralar satýr sonunda parantez içinde gösterilmelidir.
11. Fotoðraflar tarayýcýdan geçirilerek çözünürlüðü en az 300 dpi olacak þekilde ve jpeg formatýnda bilgisayar ortamýna aktarýlmalýdýr. Çizelgeler, çizimler 

ve fotoðraflar metin içine yerleþtirilmeli, her birine numara ve baþlýk verilmeli, numara ve baþlýklar çizim (þekil) ve fotoðraflarýn altýna, çizelgelerin 
(tablo) üstüne yazýlmalýdýr. 

12. Yazýlarda yalnýzca SI birimleri kullanýlmalýdýr.
13. Etik kurallarý gereðince, alýntýlar týrnak içinde verilmeli ve bir referans numarasýyla kaynak belirtilmelidir. 
14. Teþekkür olabildiðince kýsa olmalý, çalýþmaya katkýsý ve desteði bulunan kiþi ve kuruluþlar belirtilmelidir.
15. Kaynaklar metinde köþeli parantez içinde numaralanmalý ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliþ sýrasýna uygun biçimde belirtilmelidir. Kaynaklarda 

þu bilgiler verilmelidir: 

Kaynak bir makale ise: Yazarýn soyadý, adýnýn baþ harfi., diðer yazarlar. yýl. “makalenin tam baþlýðý,” derginin adý, cilt, sayý, baþlama ve bitiþ sayfalarý. 

Örnek 1: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "Isý Deðiþtiricilerin Tasarýmýna Bir Bakýþ," Mühendis ve Makina, cilt 54, sayý 644, s.14-43.

Örnek 2:Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.

Kaynak bir kitap ise: Yazarýn soyadý, adýnýn baþ harfi., diðer yazarlar. yayýnlandýðý yýl. kitabýn adý, varsa cilt numarasý, varsa editörü, yayýn veya ISBN no, 
yayýn evi, yayýmlandýðý yer.

Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanýn Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, MMO/599, TMMOB MMO Yayýný, Ýzmir. 

Kaynak bildiri ise:  Yazarýn soyadý, adýnýn baþ harfi., diðer yazarlar. yýl. “bildirinin adý,” konferansýn adý, tarihi, yapýldýðý yer.

Kaynak tez ise: Yazarýn soyadý, adýnýn baþ harfi. yýl. “tezin adý,” derecesi, sunulduðu kurum, þehir.

Kaynak rapor ise: Yazarýn soyadý, adýnýn baþ harfi., diðer yazarlar. yýl. raporun adý, türü, yayýn numarasý, kuruluþun adý, yayýmlandýðý yer.

Kaynak internet adresi ise: Yazarýn soyadý, adýnýn baþ harfi., diðer yazarlar. yýl. “yazýnýn adý,” internet baðlantýsý, son eriþim tarihi.


