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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,

Bildiğiniz üzere, siyasal iktidar bilimden, insandan uzak yeni yasalar, yönetmelikler çıkarmaya,
kısaca mevzuat değişiklikleri yapmaya devam ediyor. 9 Temmuz akşamı TBMM’de görüşülen torba
yasa üzerinden yapılan değişiklikle 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklemeler yapılmış; bu değişiklik-
lerle, yapım işlerinde proje müellifliği yapan mimar, mühendis, şehir plancılarının meslek odaları
tarafından denetlenmesi engellenmesi amaçlanmıştır. Bu yasa, 2 Ağustos 2013 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TMMOB’yi cezalandırmak ve rant düzeninin önünü açmak üzere siyasal iktidar tarafından alınan
bu kararlar, ülke içinde ve dışında pek çok yerde protesto edilmiştir. Sanatçılar girişimi tarafından
17 Temmuz 2013 tarihinde; “TMMOB, bütün bir ülkenin ortak değeridir” açıklaması yapılmıştır.
Türk Tesisat Mühendis Derneği tarafından 5 Ağustos 2013 tarihinde; TMMOB ve bağlı odalarının
yetkilerinin kısıtlanmaması gerektiğini ve teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmemesini belir-
ten bir açıklama yapıldı. 

Bilindiği üzere TMMOB, Anayasa’nın 135 ve 124. maddeleri uyarınca kurulmuş, Kamu Kurumu
niteliğinde bir Meslek Kuruluşudur; Anayasa, 6235 sayılı kendi yasasından aldığı yetki ve halkımız
ile örgütlü üyemizden aldığı güçle tüm faaliyetlerini eksiksiz sürdüreceği defalarca açıklanmıştır. 

TMMOB ve bağlı Odalarının mesleki denetim yetkisine yönelik tüm düzenlemeler Anayasa ve yasa-
lara aykırı olarak yapılmaktadır. TMMOB ve bağlı Odaları, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı
disiplinlerinin gerekleri ve ülkemiz, halkımız, kentlerimiz, kıyılarımız, tarım ve orman alanlarımız,
koruma alanlarımızın korunması ve yeni sermaye birikim politikalarına bağlı olarak talanına karşı
çıkmaya devam edecek, toplumsal muhalefet ve toplumsal direniş odakları içinde yer almaya karar-
lılıkla devam edecektir. 

***

Biz, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları "Depremi unutmadık, unutmayacağız,
unutturmayacağız!" demek için, Marmara depreminin 14. yılında İzmit’te “Depreme Duyarlılık
Yürüyüşü” gerçekleştirdik. 17 Ağustos 1999’dan bu güne, her yıl bir çığlık atmak, bir ses çıkarmak
için, duymayan kulakların duyması, görmeyen gözlerin görmesi için İzmit’teydik.

Biliyoruz ki; ülkemiz coğrafyasının % 98’i deprem bölgesidir. İnsanımızın % 95’i deprem bölgesin-
de yaşamaktadır. Ülkemiz depremle yaşamak zorunda olan bir ülkedir. Depremin afete dönüşmesi
takdiri ilahi değildir. Deprem gibi bir doğa olayının afete dönüşümü engellenebilir. Yeter ki yerleş-
me, barınma ve yapı üretiminde bilimin ve tekniğin gerekleri yapılsın. Oysa ülkemizde İmar Yasası,
Yapı Denetim Yasası, yapı üretimi ile ilgili diğer yasalar ve bunlarla ilgili mevzuat ülke gerçekleri
göz önüne alınarak düzenlenmemektedir, ranta dayalı bir düzenleme sürmektedir. Sistem, yüzünü
insana dönmemektedir. Her olayda olduğu gibi vahşi kapitalizmin vahşi kuralları doğa olaylarının
afete dönüşümünü engellemekten uzaktır. Siyasal iktidar görevini yapmak yerine, TMMOB’nin ve
bağlı odalarının sesini kısmaya çalışmaktadır. 

***

SUNUŞ
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Bilimden, demokrasiden ve doğadan yana, “Yaşanabilir bir İstanbul”un tartışılacağı “TMMOB III.
İstanbul Kent Sempozyumu” 22-23-24 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak tüm yaşam alanlarımıza ve kamuya yönelik yağma
politikalarına karşı bilimden, demokrasinden ve doğadan yana yıllardır yürüttüğümüz mücadele
ekseninde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Kent Sempozyumu, TMMOB’nin düzenledi-
ği diğer onlarca kent sempozyumunun amaçladığı “İnsanca, Yaşanabilir Bir Kent”in mümkün ve
hakkımız olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde düzenlenecek sempoz-
yum, yerel seçimler öncesinde; toplumcu, eşitlikçi, doğadan ve bilimden yana; söz, yetki ve karar
alma süreçlerini demokratikleştiren bir kent yaşamının örgütlenebilmesi ve kent hakkı yolunda
önemli bir adımdır. İstanbul’un başıboş ve bütünsellikten uzak bir şekilde küresel ve yerel serma-
yenin saldırgan talepleri ile şekillendirildiği süreçte “-Yaşanabilir Bir İstanbul mücadelesinin fikrî
temelleri TMMOB’nin bileşenlerinin yanı sıra, kentleşme süreçlerinden etkilenen ilgili kesimler;
üniversiteler, sendikalar, demokratik toplum örgütleri, forumlar, yerel inisiyatif ve mahalle örgüt-
lenmeleri dahil edilerek sağlamlaştırılmaya çalışılacaktır.  

Sempozyumla ilgili detaylı bilgilere dergimiz sayfalarından ve www.istanbulkentsempozyumu.org
adresinden ulaşabilirsiniz.

***

Dergimizin geçmiş sayılarında olduğu gibi 136. Sayısında, sektöre ilişkin güncel konularda maka-
leler yer almaktadır. Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfa-
mızda 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

Ağustos 2013
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