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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,

Bildiğiniz üzere, siyasal iktidar bilimden, insandan uzak yeni yasalar, yönetmelikler çıkarmaya ve hukuk dışı
tutumunu her alanda göstermeye devam ediyor.

Son olarak Taksim Dayanışması’ndan beş arkadaşımızın ifade için savcılık yerine emniyete çağrılmalarına ve
Mimarlar Odası Ankara Şube’sinde “böcek” bulunmasının ardından, Oda’nın deposunun “yayınlarında ban-
drol olmadığı” iddiasıyla basılmasına tanık olduk. Bu tür baskıların bizleri yıldıramayacağı açıktır. TMMOB
ve bağlı Odaları, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı disiplinlerinin gerekleri ve ülkemiz, halkımız, kentle-
rimiz, kıyılarımız, tarım ve orman alanlarımız, koruma alanlarımızın korunması ve yeni sermaye birikim poli-
tikalarına bağlı olarak talanına karşı çıkmaya devam edecek, toplumsal muhalefet ve toplumsal direniş odak-
ları içinde yer almaya kararlılıkla devam edecektir. 

***

Eylül ayına, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, "Savaşa Hayır, Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış" diyerek girdik,
alanlara çıktık. 

Bilindiği gibi ülkemiz yakıcı sorunlar yumağı içine sokulmuş durumadır. Kürt sorunu, Sünni-Alevi çatışması
yaratmaya yönelik girişimler, Suriye’de kışkırtılan iç savaşın ülke sınırlarına, Hatay’a kadar taşınması, ikti-
darın Suriye ve Ortadoğu’ya yönelik askeri müdahale hevesi ve bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
yabancı ülkelere gönderilmesi için hükümete verdiği yetki süresinin bir yıl uzatılmasını öngören Başbakanlık
tezkeresinin 3 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ülkemizde ve bölgemizde barış gerekliliğini
daha yakıcı bir şekilde hissettirmektedir.

Dünyada savaşların son bulması, ancak halkların özgürlüğü ve eşitliği temelinde sağlanabilecektir. Odamız
bu konuya, ülkemizin ve başka ülkelerin bağımsızlığı, iç işlere müdahale etmeme, halkların eşitliği ve özgür-
lüğü ekseninde yaklaşmakta ve barış sorununu sahiplenmektedir.

***

12 Eylül 1980 darbesinin 33. yıldönümünde sermaye egemenliği ve faşizmi bir kez daha lanetledik. 12 Eylül
politikalarının AKP iktidarıyla sürdürüldüğünü ve 12 Eylül'ün kurumları, anayasası, emek düşmanı düzenle-
meleri, halklara düşman düzenlemelerinin taşıyıcısının bugün yine AKP iktidarı olduğunu belirttik. Kamu
idari yapısında gerçekleştirilen dönüşümler, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerine yönelik düzenle-
melerin 12 Eylül zihniyetinin devamı olduğuna vurgu yaptık.

***

19 Eylül 1979'da TMMOB'nin çağrısıyla mühendis ve mimarların yaptığı bir günlük iş bırakma eylemlerini,
son üç yıldır TMMOB kararı ile "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak
anıyor, kutluyor, bugünkü sorunlarımızı dile getirerek bütün Türkiye'de alanlara çıkıyoruz. 1979'dan bu yana
34 yılda mimarlık, mühendislik, şehir plancılığı meslek disiplinlerinin sorunları daha da boyutlanmış, meslek
örgütlerimiz ve meslek disiplinlerimiz, kapitalizm ve neoliberal uygulamaların yeni sermaye birikimi sürecine
tabi kılınmak istenerek kuşatılmış durumdadır. TMMOB, neo liberal dönüşüm programının rant eksenli yeni
kurumsallaşması uyarınca hedeftedir. Bu nedenle örgütümüze, mesleğimize, halkımıza, ülkemize sahip çıkıyo-
ruz dedik; alanlara çıkarak kapitalizme, neo liberalizme ve AKP iktidarına teslim olmayacağımızı bir kez daha
gösterdik.

* * *

Haziran Direnişi süreci boyunca yitirdiğimiz Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail
Korkmaz, Medeni Yıldırım'dan sonra, Eylül ayı içinde katiller yine can aldılar. Ankara Yüzüncü Yıl Mahallesi

SUNUŞ
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ve ODTÜ öğrencilerinin bu mahalle ve okuldan geçecek yol çalışmalarını protesto eylemine, yurdun birçok
yerinde Haziran Direnişi ruhu ile destek ve dayanışma eylemleri yapıldı ve bu eylemler sırasında Ahmet
Atakan kardeşimiz Hatay’da öldürüldü. İktidar yetkililerinin hiçbir öldürme olayını hukuk çerçevesinde ele
almadığı her geçen gün daha fazla görülüyor. En son Ethem Sarısülük'ün öldürülme davasının yapılacağı
duruşma salonunda sivil polislerin saldırgan tutumları ve o günün akşamında Sarısülük ailesinin evinin önün-
de gözdağı amaçlı dolaşmaları ile Hatay, Kadıköy, Yüzüncü Yıl-ODTÜ, Tuzluçayır ve daha onlarca il, ilçe,
semtte demokratik gösterilere karşı polisin başvurduğu terör yöntemleri, açılan soruşturmalar, gözaltına
almalarda ve cezaevlerinde başta kadınlara olmak üzere uygulanan şiddet ve tacizler, üniversiteler ve stad-
yumlarda alınan antidemokratik önlemler; iktidarın zulüm politikalarının süreceğinin açık örnekleridir. Ancak
halk muhalefeti, 12 Eylül'de yapılamayanı Haziran'dan beri yapıyor ve onurlu, barışçıl bir şekilde yağmaya,
zulme karşı direniyor.

***

Bu koşullarda açıklanan “demokratikleşme paketi”nden demokrasi değil seçim yatırımı çıkmıştır. 

Odamız, yakında başlayacak olan genel kurullar sürecinde demokrasi için halk iradesinin tek seçenek oldu-
ğunu ve bu iradenin her alanda oluşturulması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayacak, Oda
örgütlülüğümüzün bu kapsamda ve birlik içinde geliştirilmesi gerekliliği eşliğinde genel kurulları örgütleye-
cektir.

***

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

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak tüm yaşam alanlarımıza ve kamuya yönelik yağma politika-
larına karşı bilimden, demokrasinden ve doğadan yana yıllardır yürüttüğümüz mücadele ekseninde bu yıl
üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Kent Sempozyumu, TMMOB’nin düzenlediği diğer onlarca kent sem-
pozyumunun amaçladığı “İnsanca, Yaşanabilir Bir Kent”in mümkün ve hakkımız olduğunu ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde düzenlenecek sempozyum, yerel seçimler öncesinde; toplumcu, eşit-
likçi, 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 sermayenin 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 137. Sayısında da, tesisat mühendisliğine 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

Ekim 2013
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