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UHMFD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem 
tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” yönünde 
rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) der-
gimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan “Etik 
Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi 
ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme 
bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her 
türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve 
manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına 
alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi 
sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine 
verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında 
www. hmfdergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının son 
günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir. 
Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  “makale” ve 
dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz 
olarak ulaşmaktadır. 

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-
13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite belgeleriyle 
ve (2015/04066 / 2015-GE-17837) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan 
makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında 
her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-4783 / Online: 2149-2484  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kay-
nakçada ise YILMAZ, M., (2015). Ergonomi ve Sporda Ergonominin Kulanım ve Öneminin 
İncelenmesi, UHMFD “Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi”, Sayı: 5, 
Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek 
ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. 
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İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta 
kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki 
yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler 
derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale 
formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide 
yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme 
yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi du-
rumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk 
karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına 
göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHMFD JOURNAL

1  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in 
this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published in our 
journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and 
uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles, 
having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in  written and 
were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are 
responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The committes and the authorities in our 
journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand. 

2  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians in 
journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t given any 
information, system process cannot be changed. Necessary information about our journal can 
be obtained from the website of the journal www.hmfdergisi.com

3 Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are up-
loaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “April / 
August and December” All readers can download the articles from the journal’s web system 
and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. Readers can 
download all volumes of our journal for free. 

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality ISO 18001-OH-0090-
13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-
CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/04066 / 2015-GE-17837). Articles published 
provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding their 
articles with quality, trademark, patent and doi information. 

5  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal can 
be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-4783 / Online: 
2149-2484

6  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference 
part YILMAZ, M., (2015). Analysis Of Ergonomics And The Use And Importance Ergonomics 
In Sports, UHMFD “International Refereed Journal of Engineering And Sciences”,  Issue:5, 
Volume:3, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print 
format of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access 
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date of the internet sources and the last accessed full internet link in the references and below 
the page by giving numbers.

7  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the 
journal should be taken into account by all authors. 

8  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our 
journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to be 
in an article format” and these publications are also included. 

10 All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, not 
evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s) 
conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and 
moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line 
with the T.R. Law.



VIII

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMA - UYGULAMA -  
İNCELEME 

TARIM MAKİNALARI İMALATINDA YAPAY ZEKA 
UYGULAMALARI 1-11
Mustafa Cem ALDAĞ, Bülent EKER

ADSORPTION STUDIES OF N2, CO2 AND CH4 ON  
ACTIVATED CARBONS PRODUCED FROM DAMSON  
PLUM STONES BY CHEMICAL ACTIVATION WITH  
ZNCL2 12-22
Fatma OĞUZ ERDOĞAN

EFFECT OF BREAKWATER ON LONGSHORE  
SEDIMENT TRANSPORT: CASE STUDY FOR  
KARASU BEACH IN WESTERN BLACK SEA  
COAST-TURKEY 23-42
Mehmet SANDALCI

ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE HAM VE  
MAMUL DOKUMA KUMAŞ KONTROLÜ İÇİN  
TASARLANAN YENİLİKÇİ BOYAMA SİSTEMİNİN 
KAYNAK KULLANIMI VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 43-59
Ufuk YURTSEVER, İsmail ÖNAL, Gözde ABACI,  
Günay YILDIZ TÖRE



IX

BAŞ EDİTÖR
Prof. Dr. Bülent EKER – Namık Kemal Üniversitesi - Ziraat Mühendisi

BAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI 
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER – Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi

Prof. Dr. İlter TÜRKDOĞAN – Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

Prof. Dr. Gülen İSKENDER – İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ - İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

DİL EDİTÖRLERİ 
Prof. Dr. Feryal ÇUBUKÇU  - Dokuz Eylül Üniversitesi (İngilizce)

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN - Marmara Üniversitesi (İngilizce ve Rusça)

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL - Erciyes Üniversitesi (Arapça)

Doç. Dr. Gülsemin HAZER - Sakarya Üniversitesi (Türkçe)

Doç. Dr. Yakup POYRAZ - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah KARATAŞ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS  -  Atılım Üniversitesi (İngilizce)

Dr. Sinem HERGÜNER  -  Gazi Üniversitesi (İngilizce)

SİSTEM EDİTÖRLERİ 
Dr. Öğr. Üyesi. Baki BAĞRIAÇIK - Çukurova Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Okan ORAL - Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep YAMAN - Sakarya Üniversitesi

Dr. Bahar İKİZOĞLU - Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Emel KOÇAK - Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL – İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi

Arş. Gör. Ali AVCI – Yıldız Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Mertol TÜFEKÇİ – İstanbul Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Selçuk SELVİ - Trakya Üniversitesi

İSTATİSTİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME ALAN EDİTÖRLERİ
Prof. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ- Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN – Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut DEMİRBAŞ - Avrasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Emre DÜNDER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

TEKNİK EDİTÖRLER
Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ - Hitit Üniversitesi

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ - Hitit Üniversitesi

Burhan MADEN

YAYIN KURULU 
Prof. Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ – Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK - Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Arvind ATREYA - University Of Michigan

Prof. Dr. Ackerman MARK S.- University Of Michigan

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER - Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Aysun SAĞBAŞ - Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Basri ERDEM - Işık Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent EKER - Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Bilyana SKRBIC - University of Novi Sad-Serbia

Prof. Dr. Carlos SUN - University Of Missouri

Prof. Dr. Christina CURRAS - Universiy Of Wisconsin

Prof. Dr. David CARMİCHAEL - USNW Sydney Üniversitesi

Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ellen ARDURA - University Of Michigan

Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Francisco ARMERO - UC Berkeley Üniversitesi

Prof. Dr. Feryal ÇUBUKÇU - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER - Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. George DODDS - Tennessee Üniversitesi

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Gülen İSKENDER – İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Gürel ÇAM - İskenderun Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK - Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin ELMAS - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Hrissi K. KARAPANAGIOTI - University of Patras-Greece

Prof. Dr. İbrahim DİNÇER - Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İlter TÜRKDOĞAN – Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ionnis KALAVROUZIOTIS - Hellenic Open University-Greece

Prof. Dr. Jory HANCOCK - University Of Arizona

Prof. Dr. Mark DEKAY - Tennessee University

Prof. Dr. Mesut GÜNER - Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ - Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL - Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÖKSÜZ - Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN - Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Monika CHAO-DUIVIS - TUdelft

Prof. Dr. Marleen HERMANS - TUdelft

Prof. Dr. Mohamed KSIBI – Hinger Institute Tunus

Prof. Dr. Nasser KHALİLİ - USNW Sydney Üniversitesi

Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ – İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Nihal ARIOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz YILMAZ - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Olcay Ersel CANYURT - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Peter LUSCUERE – Tudelft

Prof. Dr. Peter CHILDS - Imperial College London

Prof. Dr. Pete WALKER - University Of Bath

Prof. Dr. Ricardas BARTKEVICIUS - Lietuvos Edukologijos Üniversitesi

Prof. Dr. Robert BORDEN - NC Stade University

Prof. Dr. Sercan ÖZGENCİL YILDIRIM - İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Sevil YÜCEL – Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ – İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Scott WALL - Tennessee University

Prof. Dr. Thijs ASSELBERGS – Tudelft

Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Vellore GOPALARATNAN - University Of Missouri

Doç. Dr. Ayşe Derya KAHRAMAN - Karatay Üniversitesi

Doç. Dr. Alfredo ANDIA – FIU

Doç. Dr. Bedri Onur KÜÇÜKYILDIRIM – Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Levent ARIDAĞ - Gebze Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut DEMİRBAŞ - Avrasya Üniversitesi

Doç. Dr. Mohammad Arif KAMAL - Aligarh Muslim Üniversitesi

Doç. Dr. Shahin VASSIGH - Florida International Üniversitesi

Doç. Dr. Yüksel ŞAHİN - Eskişehir Teknik Üniversitesi

HUKUK DANIŞMANLARI
Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Yasemin ÖZ



X

 YAYIN KABUL ETTİĞİMİZ ALAN VE DİSİPLİNLER

• Atmosfer ve Meteoroloji Mühendisliği 

• Bilgisayar Mühendisliği 

• Biyomühendisliği 

• Biyosistem Mühendisliği 

• Çevre Mühendisliği 

• Diğer Mühendislik Dalları 

• Elektrik ve Elektronik 

• Endüstri Mühendisliği 

• Fizik Mühendisliği 

• Gemi Mühendisliği 

• Geoteknik Mühendisliği 

• Gıda Mühendisliği 

• Harita Mühendisliği 

• Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

• Jeofizik Mühendisliği 

• Jeoloji Mühendisliği 

• Kimya Mühendisliği 

• Lif ve Kağıt Teknolojisi 

• Maden Mühendisliği 

• Makine Mühendisliği 

• Matematik Mühendisliği 

• Mekatronik Mühendisliği 

• Metalurji ve Malzeme 

• Mimarlık 

• Moleküler ve Genetik 

• Nükleer Mühendisliği 

• Orman Endüstri Mühendisliği 

• Petrol Mühendisliği 

• Tekstil Bilimleri Mühendisliği 

• Yer Bilimleri Mühendisliği 

• İnşaat Mühendisliği 

• İşletme Mühendisliği 



XI

DISCIPLINES

• Atmosphere and Meteorology 
Engineering 

• Computer Engineering 

• Bioengineering 

• Biosystems Engineering 

• Environmental Engineering 

• Other Engineering 

• Electrical and Electronics 

• Industrial Engineering 

• Physics Engineering 

• Marine Engineering 

• Geotechnical Engineering 

• Food Engineering 

• Geomatics Engineering 

• Aerospace Engineering 

• Geophysical Engineering 

• Geological Engineering 

• Chemical Engineering 

• Fiber and Paper Technology 

• Mining Engineering 

• Mechanical Engineering 

• Mathematical Engineering 

• Mechatronics Engineering 

• Metallurgical and Materials 

• Architecture 

• Molecular and Genetic 

• Nuclear Engineering 

• Forest Industry Engineering 

• Petroleum Engineering 

• Textile Science and Engineering 

• Engineering Earth Sciences 

• Civil Engineering 

• Business Engineering 

• Agricultural Engineering 



XII

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER



XIII

Değerli okurlar, kıymetli bilim insanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 04 araştırma, uygulama, literatür ve derleme çalışmasına yer vermiş 
bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen 
yazarlarımıza yürekten teşekkür ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında 
emek ve katkıları ile bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. 
Dergimizin sizlere ulaştırılmasında arka planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem 
yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli bilim insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim 
insanları; dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 
Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür açısından değerlendirilmesi konusundaki 
duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim insanlarına dergi ve sayıları 
konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. Şimdiden destek ve 
katkılarınızdan dolayı teşekkür eder gelecek sayılarda yeniden görüşmek üzere esenlikler dileriz. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin 
sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve 
şartlardaoluşan ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, 
hakem vebilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle 
yükümlüdür.Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve 
manevizarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu 
tek taraflıolarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu 
yükümlülüklerikabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer 
ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri 
sınai haklarkanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) 
doğabilecekher türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci 
üçüncü ve diğerşahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul 
etmez. Bu yöndedergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. 
Eserlerin içeriği vemevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve 
literatüre kazandırılmasıaşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen 
duyurulur.

Prof. Dr. Bülent EKER
Baş Editör 
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Dear readers, precious scholars.,
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Öz: Açıklama ve Önem: Bu çalışmada, hayatlarımızı de-
ğiştirmenin eşiğinden henüz girmekte olan Endüstri 4.0, IoT, 
Blockchain gibi yeni teknolojilerin tarım sektörüne getirdiği 
yeniklerin ve başlangıç aşamasında olan hangi yeni teknoloji-
lere dikkat etmemiz gerektiği öngörülmeye çalışılmıştır. Ayak 
seslerini giderek yakından duymaya başladığımız bu dev-
rimi ıskalamamak için neler yapmalıyız sorusunun yanıtları 
“Smart Farming 4.0” ve “Agriculture 4.0” yaklaşımları çer-
çevesinde verilmeye çalışılmıştır. Amaç: Dünya’da yaşanan 
gelişmeler göz ardı edilmeden Avrupa Birliği ve Türkiye’nin 
mevcut durumda neler yaptıkları ve vizyonlarının doğruluğu 
tespit edilmeye çalışılarak, yapılacak çalışmalara yol göster-
mek amaçlanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak, geliştirilen yeni tek-
nolojiler üreticileri, dünya genelinde etkili bir strateji içinde 
zorluklarını paylaşarak, sosyal perspektifte daha geniş yarar-
lar dünyasına mecbur kılıyor. Yakın gelecekte, tarımda dijital 
tarımın, tarımsal ürünlerin kalitesinin ve miktarının üretilme-
sini sağlayarak kaynakların yönetimini iyileştirmesi beklen-
tisi gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olan bir hedef olmaktadır. 
Ülkemizin orta gelir tuzağı olarak adlandırılan ekonomik 
seviyede takılıp kalmadan, sadece tüketim toplumu olmaktan 
kurtulmasının tek çaresi üretimdir. Şüphesiz ki gerekli insan 
kaynağı ülkemizde mevcuttur. Tek yapmamız gereken Ar-Ge 
ve inovasyona dayalı, orta ve yüksek teknolojili ürünleri üre-
tebilmektir.

Anahtar Kelimeler: Tarım 4.0, Akıllı Tarım, Dijital Tarım

Abstract: Definition and Importance: In this study, inno-
vations brought by new technologies which are starting to 
change our lives such as Industry 4.0, IoT, and blockchain 
on agriculture sector and how these new technologies should 
be considered were analyzed. This revolution which we can 
hear the footsteps was presented under “Smart Farming 4.0” 
and “Agriculture 4.0” approaches to prevent missing the op-
portunities provided with this revolution. Aim: Without disre-
garding advancement on global scale, current application and 
visions of European Union and Turkey were analyzed and this 
study aimed to be a guidance to future studies. Conclusion: 
As a result, the new technologies developed compels manu-
facturers to share the challenges of an effective strategy across 
the globe, compelling them to a world of wider benefits in the 
social perspective. The expectation that digital agriculture in 
agriculture will improve the management of resources by pro-
ducing the quality and quantity of agricultural products is an 
inevitable target in the near future. The only way for our coun-
try to get rid of being a consumer society without being stuck 
at the economic level called the middle-income trap is produc-
tion. Undoubtedly, the necessary human resources are avail-
able in our country. All we need to do is to produce medium 
and high technology products based on R & D and innovation. 

Key Words: Agriculture 4.0, Smart Farming, Digital Farming
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GİRİŞ

İnsanlar algılama ve sezinleme gerektiren 
durumlarda zekâsını kullanarak işlem yap-
maktadırlar. Bilgisayarların insanların zekâ 
yeteneklerini taklit etmesini sağlayan çeşitli 
yapay zekâ yazılımları mevcuttur. Bilgisayar-
lara belirli ölçülerde, insanların sahip olduğu 
zekâ yeteneği kazandırılmasında temel amaç, 
insan ve makine zekâsının altında yatan il-
keleri anlayarak problem çözecek, insanlarla 
iletişim kuracak, fiziksel dünyayı algılayacak 
ve etkileşimde bulunacak bilgisayar tabanlı 
sistemler kurmak için yöntemler geliştirmek-
tir.  (Baykal ve Beyan, 2004)

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlik-
te yapay zekâ alanında yapılan çalışmalar hız 
kazanmış, farklı problem türlerine yönelik 
çeşitli çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Ya-
pay zekâ yöntemlerinin son yıllarda tarımsal 
alanda gittikçe artan bir kullanım oranına sa-
hip olduğu görülmektedir. Özellikle ileriye 
dönük tahminler, sınıflandırma, optimizasyon 
ve oluşturulan karar destek sistemleri ile hay-
vancılık alanında çalışan araştırmacı ve yetiş-
tiricilere büyük faydalar sağlamaktadır. Ya-
pay zekâ teknolojileri tarımsal alanda bitkisel 
hastalıkların teşhisi, mahsul verimliliğinin 
belirlenmesi, otomasyon ve akıllı robotların 
kullanımı gibi uygulamaların gerçekleştiril-
mesini sağlarken; hayvancılık alanında mas-
titis ve topallık gibi hastalıkların teşhisinde, 
canlı ağırlık ve verim (süt, yumurta) tahmi-

ninde, hayvansal ürünlerin kalite değerlendir-
mesinde, seleksiyon ve ıslah çalışmalarında 
damızlık değer tahmini ve ayıklama kararla-
rının alınmasında, hayvan gübrelerinde besin 
içeriğinin tahminlenmesinde ve kızgınlık teş-
hisi gibi birçok konuda başarı ile uygulana-
bilmektedir. (Akıllı & Atıl, 2014)

Tarım makinalarını, ana sektör olan maki-
ne imalatından ayırmak zor olsa da, üretilen 
ürünlerin çalışma koşulları ve son kullanıcılar 
düşünüldüğünde diğer makine üretimlerinden 
ayrışmaktadır. Bu sektörün yerküre üzerinde 
gerçekleşen son gelişmeleri ıskalama lüksü 
de yoktur. Amerika Birleşik Devletlerinde 
üretim yapan büyük tarım makinaları ima-
latçıları yapay zekâ şirketlerini bünyelerine 
katmaya başlamışlardır. Yabani otları teşhis 
ederek sadece o bölgeye tarım ilacı uygula-
yacak yapay zekâlı tarım araçları üretimi gibi 
konularda ilerlemeler yaşanmaktadır. 

İnsanoğlunun medeniyetin gelişimi esnasın-
da avcı-toplayıcı düzenden, yerleşik hayata 
geçişinde genel kanı tarımın en büyük faktör-
lerden biri olduğunu işaret etmektedir. Tarım 
yapmaya başlayarak yerleşik hayata geçen ilk 
insanlardan günümüze kadar olan süreç ne-
redeyse değişmeden aynı hedef olan, birim 
alandan daha kaliteli ve yüksek verim almak 
olmuştur.

Tarım sektörü; özellikle, temel ihtiyaç mad-
delerini üreten bir sektör olarak, stratejik bir 
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öneme sahiptir. (Aldağ, 2009) Ülkemizin 
vizyonlarından biri 2023 yılına kadar Avru-
pa Birliğine tam üyeliktir. Avrupa Birliği’nin 
yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Ta-
rım ve Kırsal Kalkınma politikaları yoluyla 
tarımda ve kırsal kalkınmada Avrupa çapın-
da takip edilmesi gereken kapsamlı eylemler 
yapmaktadır. Genel adı CAP (Common Agri-
cultural Policy - Ortak Tarım Politikası) olan 
bu stratejilerle Avrupa Komisyonu, 50 milyon 
Avrupalının gıda ihtiyaçlarını karşılamak için 
kendi işini geliştirmek isteyen Avrupalı çift-

çileri desteklemektedir. Temel hedefleri, hem 
tüketicileri hem de üreticileri eşit düzeyde 
korumak ve memnun etmek olan politikalar 
neticesinde asıl gaye, uygun fiyatlarla sürdü-
rülebilir gıda üretimini mümkün hale geti-
rebilmektedir. Avrupa’da toplam 9.5 milyon 
aktif çiftçi ile 10.8 milyon holding düzeyinde 
tarım şirketi olduğu bilinmektedir.  (Bancıu, 
2000 ve 2012) Ülkemize baktığımızda ise iş 
gücü – istihdamda tarımın payı TÜİK Şubat 
2018 rakamlarına göre %17,7 olarak gerçek-
leşmiştir. (Şekil 1)

Şekil 1.  TÜİK 2018 İşgücü ve İstihdam Tablosu

Ülkemizde nüfus sayısı artmasına rağmen ta-
rımla uğraşan kişi sayısı azalmaktadır. Bu da 
yapay zekâ ve akıllı uygulamaları tarım sek-
töründe kullanmayı kaçınılmaz kılan faktör-
lerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Adrian, vd., 2017’de yaptıkları çalışmada 
yeni teknolojilerin uygulanması ve hızlı geli-
şen IT&C’nin yeni yonga setleri uygulayarak 

ve internet üzerinden fiziksel harita ile çift-
liği birbirine bağlayarak, mevcut stokların 
görselleştirilmesini ve gıda fiyatlarının değiş-
mesini temin eden gıda zincirinde daha fazla 
şeffaflık getirebileceğinden bahsetmişlerdir. 
Tarımsal üretim ve sübvansiyonlar yönetim 
sistemi ile üretim ve üretimin el ele gidişinin 
izlenmesi yeni akıllı ve otomatik tarıma geçiş 
için kaynakların kullanımını optimize etmek 



4

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2018

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Winter Period Issue: 14 Year: 2018

ID:05 K:07
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04066- 2015-GE-17837)

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

amacıyla operasyonel gıda sürecine yardım-
cı olacağını ve IT uzmanının gıda zincirinin 
üretimini daha kolay işleyebilecek olan yeni 
“çip-setleri” izleyerek ve uygulayarak üreti-
ciyi yani çiftçiyi yeni faaliyetinden kurtarabi-
leceğini bildirmişlerdir. 

Tarımda Dijitalleşme ve Yapay Zekâ Uy-
gulamaları

Devrim tarım endüstrisi için yeni bir şey 
değildir. İçinde bulunduğumuz çağ, dijital 
tarım, sektördeki dördüncü devrimin işaret-
lerini göstermektedir. İlk devrim 20.yüzyılın 
başında, çiftçilerin mekanik ekipman kulla-
narak verimliliklerini arttırmalarına olanak 
sağlayan mekanizasyon devrimiyle başladı. 
İkinci devrim, diğer bir deyişle yeşil devrim, 
geçen yüzyılın ortasında gerçekleşti ve yeni 

ürünlerin ıslahı geliştikçe verim artışı sağlan-
dı. 20.yüzyılın sonları hassas tarımla üçüncü 
tarım devrimini getirdi. 90’lı yıllarda yaşanan 
telemetrik ve GPS teknolojileri gibi gelişme-
ler tarımsal yeterlilik ve verimlilik açısından 
bizi bugün bulunduğumuz yere getirdiği an-
lamına geliyor.(Ciasnocha, 2018)

Dördüncü devrimin en büyük beklentisi, tüm 
yönetimsel ve operasyonel kararlarının çiftlik 
yöneticisinin deneyimine dayandığı mevcut 
durumundan, verilerden elde edilen bilgilerin 
karar vermede çiftçiyi yönlendireceği bir du-
ruma gelmesidir. “Tarım 4.0” da, makinelerin 
birbirleriyle Internet-of-Things (Nesnelerin 
İnterneti) ya da IoT aracılığıyla sürekli ileti-
şim kurmaya başlamıştır. 5G teknolojisinin 
yaygınlaşmasıyla daha kaliteli ve ekonomik 
hale gelecektir.

Şekil 2. Teknoloji ve Zaman Haritası  (Clercq, vd., 2018)
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Dijital tarım olarak da adlandırılan modern 
tarım sistemleri büyük bir alandır. Çiftçilerin 
ve diğer paydaşların tarımda üretimlerini iyi-
leştirme şansı sunmak için dronların ve ge-
lişmiş inovasyonların tek bir sisteme entegre 
edilmesini ortaya çıkan sistemlerdir. 

Üreticilere, tarım işletmesi sistemleri hak-
kında daha bilinçli bir karar vermek için bir 
platform sağlar. Akıllı tarım 4.0 ayrıca tüm 
çiftlik için girdilerin optimal kullanımını 
kolaylaştırmak ve azaltma işlemine ihtiyaç 
duyulan kaynakların korunması yoluyla he-
def optimizasyonunu teşvik eden DDS’den 
(Decision Support Systems - Karar Destek 
Sistemleri) oluşmaktadır.(Jayaraman, Yava-
ri, Georgakopoulos, Morshed, & Zaslavsky, 
2016)  DDS, yönetim ve idare gibi işlemlerin 
hemen her aşamasında kullanılabilmekte ve 
genellikle orta ve üst seviye yönetime hizmet 
eden sistemlerdir. Çoğunlukla karar aşama-
sında, belirsiz bilgi verilerinden faydalı veri 
çıkartmayı hedefler.

Yapay zekâ teknolojileri sürekli olarak geliş-
tirilmekte, meydana çıkan yeni ürünler gün-
lük hayatımızda kendisini daha fazla göster-
mektedir. Otomasyon sistemlerinde de yapay 
zekâ teknolojileri kullanılarak bilgisayarların 
karar verme gücünden yararlanılmaktadır. 
Her gelişme, yeni ticari sistemlerin orta-
ya çıkmasını tetiklemekte ve bu sistemlerin 
fonksiyonel özellikleri artmaktadır. Yapay 
zekâ teknolojileri arasında özellikle;

•	 Uzman Sistemler: Problemlere bir uzma-
nın çözdüğü gibi yaklaşan ve çözümler 
üreten sistemler olarak tanımlanmakta-
dır. Bu sistemler uzmanlık bilgisi ile do-
natılıp, çıkarım mekanizmaları bilgiler 
arasında ilişkiler kurmak suretiyle karar 
vermektedir.

•	 Yapay Sinir Ağları: Olaylar arasındaki 
ilişkileri örneklerden öğrenip, daha önce 
görmediği örnekler hakkında öğrendikle-
ri bilgileri kullanarak karar veren sistem-
lerdir.

•	 Genetik Algoritmalar: Tradisyonel op-
timizasyon yöntemi ile çözülemeyen 
problemleri çözmek üzere geliştirilmiş 
algoritmalardır. Problem çözümlerinin 
birleştirilerek daha iyi çözümler üretme 
mantığına dayanmaktadır.

•	 Bulanık Önermeler Mantığı: Belirsiz 
olan bilgileri işleyebilmek ve kesin ra-
kamlarla ifade edilemeyen zamanlarda 
karar vermeyi kolaylaştırmak için geliş-
tirilen teknolojidir.

•	 Zeki Etmenler: Çeşitli yapay zekâ tek-
niklerini kullanabilen ve bağımsız olarak 
çalışabilen sistemlerdir. Esnek bir şekilde 
programlanabilmektedir. Günlük hayatta 
en fazla insanlara faydalı ürünlerin oluş-
masına katkıda bulunan teknolojilerdir. 
(Öztemel, 2012)
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Tarım 4.0, dronlar, robotik, dikey çiftlikler, 
yapay zekâ, internet ve güneş enerjisinden 
oluşan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. 
Tarım 4.0’ın gelişimi, dünya nüfusunun ihti-
yaçlarını karşılamak için yeterli gıda üretimi 
ile karşı karşıya olduğu zorluklara dayan-
maktadır. (Jones ve Pimdee, 2017) 4.0 uygu-
lamaları gelişmekte olan ülkelerde  çoğun-
lukla bir engel olarak kalmasına rağmen, şu 
anda yaşanmakta olan çevresel, ekonomik ve 
sosyal sorunlara çözüm olarak görülmektedir.
(Yahya, 2018) 

Akıllı tarım ile çiftçiler, su, gübre veya zirai 
ilaçların kullanımını asgari miktarlarda kul-
lanacak, bu da ölçek ekonomilerinin güçlen-
dirileceğini ve çeşitli çiftliklerde elde edilen 
kazancın artmasını sağlayarak, daha az zara-
ra neden olacağı anlamına gelmektedir. Tarım 
4.0 ile ilgili önemli raporlara göre, çiftlikler 
ve şirketler sensör, cihaz ve makineler gibi 
ileri ve gelişmiş teknolojilerin kullanımı ile 
işletilecektir. En önemlisi, gelecekteki tarım 
topraktaki nem seviyelerini ve sıcaklıkları 
kontrol etmek için sofistike teknolojiler içe-
recektir. (Weltzien, 2016) Tarım 4.0’ın tarı-
mın yüksek teknolojisini artıracağı ve böyle-
ce sürdürülebilir mahsul üretiminin başarısını 
teşvik edeceği tahmin edilmektedir. (Kuo, 
2015)

Dünya istatistiklerine göre, nüfus her geçen 
gün artmakta ve bu da daha fazla gıda ihti-
yacının gerekli olduğunu göstermektedir. Nü-

fusun büyük kısmının sadece yağmurla bes-
lenen tarıma güvenmesi ve etkili stratejilerin 
dünyanın her yerine yayılıp dağıtılmaması 
nedeniyle gıda güvenliğinin sağlanmasında 
zorluklarla karşı karşıya kalındığı bildiril-
mektedir.(Hartman et al., 2018)

Tarım 4.0, sürdürülebilir gıda ürünlerinin 
üretilmesine yönelik büyük potansiyele sa-
hip tarım stratejilerinden biri olarak görül-
müştür. Tarım sistemlerinde bilgi iletişim 
teknolojilerinin kullanılmasını gerektirir. Bu, 
üretimin en üst seviyeye arttırılması için ta-
rım alanlarında çeşitli koşulları izlemek ve 
kontrol etmek için bilgisayarları ve şu anda 
geliştirilmiş teknolojileri kullanıldığını ifade 
eder. Çiftçilerin görüşlerine göre, teknolo-
ji perspektifinde gelişmiş çiftçilik becerileri 
ile daha fazla gelir elde etme mekanizması-
na sahip olmalarını sağlamak için akıllı tarım 
stratejilerini benimsenmesine ihtiyaç vardır.
(Balafoutis et al., 2017)

Gelişmiş ülkelerin çoğu şu anda çeşitli tarım-
sal tabanlı faaliyetleri yürütmek için akıllı 
teknolojileri birleştiren tarım işletmelerine 
sahiptir. Bu teknolojilere dayanarak elde edi-
len temel bilgiler arasında toprak haritalama, 
gübre uygulama, hava durumu verileri ve 
münavebe yönetim sistemlerinde kullanılan 
makineler bulunmaktadır.(van de Kerkhof, 
van Persie, Noorbergen, Schouten, & Ghau-
harali, 2015) 
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Hayvancılık ile ilgili teknolojiler, hayvan-
larda herhangi bir sağlık bozukluğunun ge-
lişimini algılamak ve izlemek için kullanıl-
maktadır. Ayrıca vücut ısısı, doku direnci ve 
nabız sayısı gibi veriler de izlenebilmektedir. 
(Bucci,vd., 2018) Hayvancılıkta kullanılan 
akıllı tarım uygulamalarında, çiftlik işletme-
sinin düzenli bir şekilde organize edilmesi-
ni geliştirmek üzere veri toplama, işleme ve 
yayma rolünü sergileyen Yönetim Bilişim Sis-
temleri (MIS) bulunmaktadır. Bu sistemlerle 
üretim süreci içerisinde, üreme ve yeni ırklar 
geliştirmek için hayvanların konumunu GPS 
sistemi üzerinden izlenerek belirlenebilmek-
tedir. 

SONUÇ

Sonuç olarak, geliştirilen yeni teknolojiler 
üreticileri, dünya genelinde etkili bir stra-
teji içinde zorluklarını paylaşarak, sosyal 
perspektifte daha geniş yararlar dünyasına 
mecbur kılıyor. Yakın gelecekte, tarımda di-
jital tarımın, tarımsal ürünlerin kalitesinin 
ve miktarının üretilmesini sağlayarak kay-
nakların yönetimini iyileştirmesi beklentisi 
gerçekleştirilmesi kaçınılmaz olan bir hedef 
olmaktadır.

Bu çalışmada, akıllı uygulamalar ve yapay 
zekânın en az diğer sektörleri etkilediği kadar 
tarım üretimini de etkilediği ve nasıl bir et-
kilenme olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Son 
gelişmeler dikkate almadan yapılacak yatırım 

kararları isabetli olmayacak, özellikle kaybe-
dilen zamanın telafisi geçmişe göre daha zor 
olacaktır.

Ülkemizin orta gelir tuzağı olarak adlandı-
rılan ekonomik seviyede takılıp kalmadan, 
sadece tüketim toplumu olmaktan kurtulma-
sının tek çaresi üretimdir. Şüphesiz ki gerekli 
insan kaynağı ülkemizde mevcuttur. Tek yap-
mamız gereken Ar-Ge ve inovasyona dayalı, 
orta ve yüksek teknolojili ürünleri üretebil-
mektir.
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EXTENDED ABSTRACT

Abstract: Definition and Importance: In this study, innovations brought by new technologies 
which are starting to change our lives such as Industry 4.0, IoT, and blockchain on agriculture 
sector and how these new technologies should be considered were analyzed. This revolution 
which we can hear the footsteps was presented under “Smart Farming 4.0” and “Agriculture 
4.0” approaches to prevent missing the opportunities provided with this revolution. According 
to key reports on Agriculture 4.0, farms and corporations will be operated through the use of 
advanced technologies like sensor, devices, and machines. Importantly, future agriculture will 
incorporate sophisticated technologies to check moisture levels in soil, and temperatures. The-
refore, it is anticipated that agriculture 4.0 will boost the hi-tech of farming hence promoting 
achievement of sustainable crop production. With Agriculture 4.0 farmers will need to target 
specific areas for applying either water, fertilizers or pesticide in minimum quantities. This 
implies that economies of scale will be enhanced and fewer losses will be incurred which will 
lead to consequent increase the profits in various farms. With Agriculture 4.0 farmers will need 
to target specific areas for applying either water, fertilizers or pesticide in minimum quanti-
ties. This implies that economies of scale will be enhanced and fewer losses will be incurred 
which will lead to consequent increase the profits in various farms. Aim: Without disregarding 
advancement on global scale, current application and visions of European Union and Turkey 
were analyzed and this study aimed to be a guidance to future studies. According to the world 
statistics, the population is increasing day by day out which implies that the need for more food 
is essential. Owing to the fact that largest population rely solely on rain-fed agriculture explains 
the reason as to why if effective strategies are not put across the globe is bound to face chal-
lenges in ensuring food security. Concerning the livestock keeping the technologies are being 
used to sense and monitoring the development of any health disorders in the animals.  Also, 
body temperatures, tissues resistivity and pulse rate. The GPS position of the animals can also 
be given the breeder developing new breeds to provide them with and guidelines know what 
to anticipate for the reproduction process.  Under the smart farming, there is the Management 
Information Systems (MIS) that exhibits the role of data collection, processing and dissemi-
nation to enhance carrying out of farm operation in an organized manner. Smart farming 4.0 
also comprises of the Decision Support Systems (DSS) that promotes the goal optimization 
for the entire farm.  This through facilitating optimal use of the inputs and preserving of the 
resources that are needed the reduction process. An agricultural Automation and Robotics for 
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levels of productions including the likes of the farmbots and farm drones. Smart farming also 
incorporates exploitations and new levels of farming. Importantly, it also targets to benefit the 
society through environmental conservation issues such as effective such as water and judicious 
application of fertilizers and pesticides. Digital agriculture entails the use of the drones and the 
advanced innovations integrated into one system to provide the farmers and other stakeholders 
in agriculture with a chance to improve their food production. It provides the farmers with a 
platform to make a more informed decision concerning their farming systems Most of the crop 
logistics factors including all production stages have been incorporated in a digitalized manner 
and thus improving the efficiency of farming. Digital agriculture also allows farmers to make 
enquires concerning any challenges they experience in the farming systems. This is achieved 
through some of the developed application in the digital technologies where farmers have been 
advised to subscribe for instant assistance Innovation is anticipated to reduce environmental 
pollution as well reducing the calamities of climate change that is affecting the earth at the 
moment.  It will also ensure there is proper conservation of water as it is becoming a scarce 
resource throughout the world. Sustainable food systems to bridge the gap between the food 
and the table is also another key trending issue currently.  This more so focusing production 
of fresh commodities in urban centers to enhance reduction of footprints to the environment 
during transportation. This will also promote the global food support and high access to quality 
and nutritional foods. Conclusion: As a result, the new technologies developed compels ma-
nufacturers to share the challenges of an effective strategy across the globe, compelling them 
to a world of wider benefits in the social perspective. The expectation that digital agriculture in 
agriculture will improve the management of resources by producing the quality and quantity of 
agricultural products is an inevitable target in the near future. The only way for our country to 
get rid of being a consumer society without being stuck at the economic level called the midd-
le-income trap is production. Undoubtedly, the necessary human resources are available in our 
country. All we need to do is to produce medium and high technology products based on R & 
D and innovation.
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Öz: Açıklama ve Önem: İklim değişikliği, artan CO2 ve diğer 
sera gazları (CH4, N2O, HFC’ler ve F6) emisyonlarının bir sonucu 
olarak küresel bir sorundur. Adsorpsiyon, düşük maliyeti ve 
yüksek adsorpsiyon kapasitesi nedeniyle CO2 ve CH4’ü yakalamak 
için en yaygın kullanılan yöntemdir.  Amaç: Aktif karbonlar, 
düşük maliyetli ve yerel olarak mevcut mürdüm eriği (Prunus 
domestica L. subsp insititia) çekirdeklerinden farklı sıcaklıklarda 
(400-700 C) ZnCl2 kullanarak kimyasal aktivasyonla N2, CO2 
ve CH4 adsorpsiyonu için üretilmiştir.77.4 K’de elde edilen N2 
adsorpsiyon-desorpsiyon verilerine dayanarak mürdüm eriği 
çekirdeği bazlı aktif karbon numunelerinin karakterizasyonunda 
BET, BJH ve t-plot yöntemleri kullanılmıştır.  Sonuç: Elde 
edilen aktif karbon numuneleri düzensiz yapılar şeklinde yüksek 
mikroporoziteye (19.9-25.3 Å) sahiptir. BET yüzey alanı için 
en yüksek değer, 600 °C’de active edilen numune için 1181.19 
m2/g olarak bulunmuştur. AC400, AC500, AC600 ve AC700’ün 
toplam gözenek hacmi sarasıyla 0.309, 0.391, 0.742 ve 0.482 
cm3/g olarak belirlenmiştir. Üretilen aktif karbon numunelerinin 
CO2 ve CH4 adsorpsiyon-desorpsiyon izotermleri, statik bir 
hacimsel cihaz kullanılarak ölçülmüştür. Denge deneyleri 25 
°C’de ve 900 mmHg basınç değerlerinde yapılmıştır. Aktif karbon 
numunelerinin CO2 ve CH4 adsorpsiyon kapasiteleri, yüzey 
alanının gelişimi ile ilişkilidir. Üretilen aktif karbonların CO2 
adsorpsiyonunu, CH4 adsorpsiyonundan daha iyi sonuç vermiştir. 
Sonuçlar, mürdüm eriği çekirdekleri bazlı aktif karbonların, CO2 
ve CH4 adsorpsiyonları için düşük maliyetli bir adsorbent olarak 
kullanılma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mürdüm Eriği Çekirdekleri, Aktif Karbon, 
CO2 Adsorpsiyonu, CH4 Adsorpsiyonu, ZnCl2 Aktivasyonu

Abstract: Definition and Importance: Climate change is a 
global problem, the result of increasing CO2 and other greenhouse 
gases (CH4, N2O, HFCs and F6) emissions. Adsorption is the most 
commonly used method for the capture of CO2 and CH4 because 
of the low cost and the high adsorption capacity.  Aim: Activated 
carbons were produced from low cost and locally available 
Damson plum (Prunus domestica L. subsp insititia) stones using 
ZnCl2 with chemical activation at different temperatures (400-
700 °C) for N2, CO2 and CH4 adsorption. BET, BJH and t-plot 
methods were used for the characterization of Damson plum 
stones based activated carbon samples based on N2 adsorption-
desorption data obtained at 77.4 K. Conclusion: The activated 
carbon samples obtained have high microporosity (19.9-25.3 Å), 
in the form of irregular structures. The highest value for the BET 
surface area was found as 1181.19 m2/g for the sample treated at 
600 °C. The total pore volume of the AC400, AC500, AC600 and 
AC700 were determined as 0.309, 0.391, 0.742 and 0.482 cm3/g, 
respectively. CO2 and CH4 adsorption-desorption isotherms of 
the produced activated carbon samples were measured by using 
a static volumetric apparatus. The equilibrium experiments were 
conducted at 25 °C and at pressure values up to 900 mmHg. 
Adsorption capacities of CO2 and CH4 on activated carbon 
samples were related with the development of surface area. The 
activated carbons produced showed better CO2 adsorption than the 
CH4 adsorption. The results revealed that the Damson plum stones 
based activated carbons have the potential to be used as a low cost 
adsorbent for the CO2 and CH4 adsorptions. 

Key Words: Damson Plum Stones, Activated Carbon, CO2 
Adsorption, CH4 Adsorption, ZnCl2 Activation   
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INTRODUCTION 

Activated carbon is the oldest and most com-
mon types of porous carbon adsorbents. Ac-
tivated carbon can be prepared from a wide 
range of carbonaceous raw materials includ-
ing coal, lignite, wood and various cheap 
and renewable agricultural by-products. The 
porous structures and characteristics of ac-
tivated carbon depend on the physical and 
chemical properties of the raw materials and 
activation methods used.  Chemical activa-
tion using chemical agents such as ZnCl2, 
AlCl3, LiOH, KOH, NaOH, K2CO3, Na2CO3, 
HNO3, HCl, H3PO4 and H2SO4 is a single step 
method of production of activated carbons 
with large surface areas. A large number of 
raw materials such as cherry stones, corne-
lian cherry stones, carob stones, acorn shell, 
palm shell, herb residues, sugar cane bagasse, 
sunflower seed hull, sesame seed shells and 
walnut shells (Liu et al., 2010:233; Cazetta 
et al., 2011:117; Fadhil et al., 2017:435; Er-
dogan, 2016:1079; 2018a:592; 2018b:in 
press; 2019a:75; 2019b:12; Sharif et al., 
2018:2733). Many studies have been re-
ported in literature for activated carbon pro-
duction various raw materials and activation 
agents for CO2 and CH4 adsorption. Boyjoo 
et al. (2017:490) produced activated carbon 
from Coca Cola® by chemical activation us-
ing KOH and ZnCl2 and investigated the ad-
sorption capabilities of the activated carbon 

samples for CO2. They found the adsorption 
capacity of KOH activated carbon as 5.22 
mmol/g. We produced activated carbon from 
cherry stones by activation with KOH, NaOH 
and H3PO4 in our previous studies. The high-
est BET surface area and micropore volume 
1998 m2/g and 0.937 cm3/g, respectively. The 
samples obtained were then investigated for 
the adsorption characteristics of textile dye 
from aqueous solutions (Erdogan, 2016:1079; 
Erdogan and Erdogan, 2016:917; Erdogan 
2017a:181). Szczęśniak et al. (2018:105) pre-
pared a graphene oxide/ordered mesoporous 
carbon composite whose CH4 adsorption ca-
pacity reached 2.1 mmol/g at 20 °C and 760 
mmHg. Yang et al. (2012:108) examined the 
CO2 adsorption of activated carbons that they 
modified with KOH at different temperatures. 
They reported that CO2 adsorption capac-
ity reduced as pores of the activated carbon 
expanded at the activations above 600 °C. 
Djeridi et al. (2013:184) produced micropo-
rous carbon monoliths from olive stones with 
different activation temperatures for meth-
ane storage capacities. The best CH4 uptake 
was 4.69 mmol/g for the sample of ACP410. 
Ogungbenro et al. (2017:2313) produced 
activated carbons from date seeds at differ-
ent temperatures (600-900 °C) for CO2 cap-
ture. The best adsorption capacity was found 
as 141.14 mg/g in their study. Shkolin et al. 
(2008:849) investigated CH4 adsorption of 
carbon adsorbent at pressures of 1 Pa-6 MPa 
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and temperatures of 177.65-393 K. Erdogan 
(2018b:in press) prepared activated carbons 
by chemical treatments (KOH, NaOH and 
LiOH) from cornelian cherry stones. The sam-
ples obtained were then investigated for the 
adsorption characteristics of CO2 and sunset 
yellow food dye from aqueos solutions (Erdo-
gan, 2018a:592). The highest CO2 adsorption 
capacity was obtained for the KAC sample 
(15.057 wt%) produced by KOH. Lozano-
Castelló et al. (2002:989) reported a high CH4 
storage capacity of around 155 V/V at 298 
K for activated carbon. Erdogan (2019b:12) 
prepared activated carbon by chemical acti-
vation using KOH from carob stones for CO2 
adsorption. The surface area and total pore 
volume obtained with the chemical activation 
was found as 1480.96 m2/g and 0.845 cm3/g, 
respectively. CO2 adsorption capacity of the 
activated carbon sample was 14.951 wt%. As 
far as we know, there are no reports on the 
application of Damson plum stones based ac-
tivated carbons to the adsorption of CO2 and 
CH4.

In this study, Damson plum stones was used 
as raw material for the preparation of acti-
vated carbon by chemical activation with 
ZnCl2 and adsorption of CO2 and CH4 were 
investigated using the synthesized activated 
carbons. The effect of activation temperature 
were studied (400-700 °C). The surface area, 
pore volume, pore size distributions of the 

produced activated carbons were examined 
by N2 adsorption-desorption isotherms at 77 
K. The effect of temperature of the activated 
carbons produced were examined on CO2 and 
CH4 adsorptions at 298 K and at pressures up 
to 900 mmHg. The relationship between the 
porous structure and the CO2 and CH4 adsorp-
tion capacities were also illustrated. 

MATERIALS and METHODS

Raw Material

In this study, Damson plum stones were ob-
tained from Kocaeli province in Turkey. The 
precursor, Damson plum stones were washed 
with distilled water, and subsequently dried 
at 100 °C for 24 h. After that, the stones were 
crushed and sieved in order to get a standard-
ized particle dimension. Then, stones were 
contacted with dilute a 10 vol.% sulfuric acid 
solution for 6 hours and washed with hot dis-
tilled water. 

Preparation and characterization of the ac-
tivated carbon

10 g of dried Damson plum stones (<2 mm) 
was mixed in a beaker with 200 mL of ZnCl2 
solution which corresponded to an impregna-
tion ratio of 4:1 (weight of impregnation re-
agent/weight of Damson plum stones) for 6 
hours at 65 °C. The mixtures were immersed 
in the ultrasonic bath for 180 minutes at 
65°C and then the impregnated sample was 
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then dried over a night in a moisture oven at 
120°C. Then, the impregnated sample was 
carbonized in a tube furnace (Protherm STF) 
under N2 flow at a heating rate of 10°C/min 
up to 400, 500, 600 and 700 °C for 1 hour. 
After the activation the sample was allowed 
to cool down to the room temperature under 
N2 flow before its removal from the furnace. 
The activated samples were washed several 
times with HCl and hot distillated water to re-
move residual chemical until it did not give 
chloride reaction with AgNO3. The activated 
samples was dried for about 6 hours at the 
temperature of 120 ºC (Erdogan, 2019a:75; 
2019b:12). Activated samples were stored 
in sealed flask and labelled (AC400, AC500, 
AC600 and AC700). 

Textural characterization of the activated 
carbons were carried out by N2 adsorption at 
77 K using Micromeritics ASAP 2020 sur-
face area analyzer. The surface area (SBET) 
was determined from isotherms using the 
Brunauer-Emmett-Teller (BET) equation. 
The total pore volume (VT) was defined as 
the volume of liquid nitrogen corresponding 
to the amount adsorbed at a relative pressure 
of P/P0=0.99. The micropore volume was de-
termined with the t-Plot equation (Erdogan, 
2019a:75; 2019b:12).

CO2 and CH4 adsorption measurement

CO2 and CH4 adsorption-desorption iso-
therms of the produced activated carbons 
were measured using a Micromeritics TriStar 
II 3020 instrument, which is a static volumet-
ric apparatus. The equilibrium experiments 
were conducted at 25 °C and at pressures up 
to 900 mmHg. The CO2 and CH4 adsorption 
capacities were determined using the values 
of the quantity adsorbed at 900 mmHg. 

FINDINGS

Textural characterization

The comparison of the N2 adsorption-de-
sorption isotherms at 77 K on the chemical-
ly activated samples with ZnCl2 at different 
temperatures (400, 500, 600 and 700 °C) are 
shown in Figure 1. It can be seen that, the 
activated carbons possessed a combination 
of type I and type IV isotherms according to 
IUPAC classification (Erdogan, 2018a:592 
and 2018b:in press). Appearance of hyster-
esis loop indicates the presence of mesopores 
(2-50 nm). The pore structure of the activated 
carbon was calculated by using the t-method 
analysis from the N2 adsorption isotherm. 
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Figure 1. Adsorption-Desorption Isotherms of Activated Carbon Samples

Table 1 shows the BET surface area, Lang-
muir surface area, t-Plot micropore area, t-
Plot external surface area, total pore volume, 
t-Plot micropore volume and average pore 
width for the Damson plum stones based acti-
vated carbons. Chemical activation treatment 
very effectively increased the surface area 
and porosity of the samples. In the case of 
the activation process with ZnCl2, the surface 
area was found to be an increasing function of 
activation temperature until 600 °C. Highest 
surface area values were obtained at 600 °C. 
At 600 °C, the BET surface area, the Lang-
muir surface area, micropore volume and to-
tal pore volume of AC600 were 1181.19 m2/g, 
1620.44 m2/g, 0.0259 cm3/g and 0.742 cm3/g, 
respectively. The average pore width (L=2.51 
nm) suggests that activated carbon sample 
(AC600) is a microporous adsorbent. We pre-
pared activated carbons from Turkish green 
plum stones and investigated the adsorption 

of the activated carbon sample for allura red 
food dye in our previous study. We reported 
the BET surface area, Langmuir surface area, 
micropore volume, total pore volume and the 
adsorption capacity of the activated carbon as 
272.28 m2/g, 426.60 m2/g, 0.017 cm3/g, 0.443 
cm3/g and 144.92 mg/g, respectively. Gun-
dogdu et al. (2012:2733) produced activated 
carbon from waste tea by chemical activa-
tion using ZnCl2. The BET surface area, mi-
cropore volume, mesopore volume and total 
pore volume were found as 1066 m2/g, 0.337 
cm3/g, 0.243 cm3/g and 0.580 cm3/g, respec-
tively. We prepared activated carbons from 
cornelian cherry stones and investigated the 
adsorption of the activated carbon sample for 
sunset yellow food dye in our previous study. 
We reported the BET surface area and the 
adsorption capacity of the activated carbon 
as 249.5 m2/g and 125.31 mg/g, respectively 
(Erdogan, 2018a:592). Erdogan (2019a:75) 
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prepared activated carbon from carob stones 
and investigated the adsorption of the activat-
ed carbon sample for allura red food dye. The 
BET surface area, Langmuir surface area, to-
tal pore volume, micropore volume, average 

pore width and the adsorption capacity of the 
activated carbon were found as 359.76 m2/g, 
563.76 m2/g, 0.349 cm3/g, 0.023 cm3/g, 3.88 
nm and 94.877 mg/g, respectively.  .

Table 1. Textural Parameters of Activated Carbon Samples

Properties AC400 AC500 AC600 AC700

BET surface area (m2/g) 576.99 722.94 1181.19 964.32

Langmuir surface area (m2/g) 774.50 969.07 1620.19 1284.11

t-Plot micropore area (m2/g) 340.27 448.88 81.44 656.72

t-Plot external surface area (m2/g) 236.72 274.06 1099.75 307.60

Total pore volume (cm3/g) 0.309 0.391 0.742 0.482

t-Plot micropore volume (cm3/g) 0.153 0.203 0.0259 0.302

Average pore width (nm) 2.145 2.164 2.513 2.00

CO2 and CH4 Adsorptions

CO2 and CH4 adsorption-desorption isotherms 
were obtained on Damson plum stones based 
activated carbon samples at 25 °C. Figure 
2 represents the CO2 adsorption-desorption 
isotherms of the activated carbon samples 
at 25 °C. All of them are Type II isotherms 
according to IUPAC classification. The CO2 

and CH4 adsorption capacities of these acti-
vated carbons are shown in Table 2. The CO2 

adsorption capacities of the AC400, AC500, 

AC600 and AC700 were 1.485, 9.708, 11.527 
and 9.460 wt%, respectively. It could be con-
firmed that ZnCl2 activation plays an impor-
tant role to determine the surface area, porous 
structure and the amount of CO2 adsorbed. We 
produced activated carbons from cornelian 
cherry stones by activation with KOH and 
NaOH for CO2 adsorption. We found the ad-
sorption capacities of the KOH and NaOH ac-
tivated carbons as 15.057 and 13.685 (wt%), 
respectively (Erdogan, 2018b:in press). 
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Figure 2. The Carbon Dioxide Adsorption-Desorption Isotherms at 298 K for the Acti-
vated Carbon Samples

Figure 3 represents the CH4 adsorption-de-
sorption isotherms of the activated carbon 
samples at 25 °C. All of them are also Type 
II isotherms according to IUPAC classifica-

tion. As shown in Table 2, the CH4 adsorption 
capacities of the AC400, AC500, AC600 and 
AC700 were 0.0727, 0.668, 1.366 and 1.199 
mmol/g, respectively. 
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Figure 3. The Methane Adsorption-Desorption Isotherms at 298 K for the Activated 
Carbon Samples

The highest CH4 adsorption capacity at 25 °C 
was found with the K600 sample.  The acti-
vated carbon samples can be ranked according 
to their CH4 adsorption capacities as follows: 

AC600 > AC700 > AC500 > AC400. The re-
lationship between the CH4 adsorption capaci-
ties and the BET surface area in these activated 
carbon samples show a proportional relation. 



19

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2018

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Winter Period Issue: 14 Year: 2018

ID:07 K:08
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04066- 2015-GE-17837)

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

Table 2. CO2 and CH4 adsorption capacities of porous adsorbents

Samples CO2 adsorption capacities
 (wt%)

CH4 adsorption capacities
(mmol/g)

AC400 1.485 0.0727

AC500 9.708 0.668

AC600 11.527 1.366

AC700 9.460 1.199

CONCLUSION

The activated carbons produced from Dam-
son plum stones by activation with ZnCl2 
treatment at different temperatures (400, 500, 
600 and 700 °C) under N2 flow. The best BET 
surface area and total pore volume of pro-
duced activated carbon were 1181.19 m2/g 
and 0.742 cm3/g, respectively. The CO2 and 
CH4 adsorption equilibrium experiments were 
conducted at 25 °C and at pressure values up 
to 900 mmHg. The CO2 and CH4 adsorption 
capacities were determined by using the val-
ues of the quantity adsorbed at 900 mmHg. 
The activated carbon (AC600) produced 
with ZnCl2 at 600 °C exhibited the highest 
CO2 and CH4 adsorption capacities. CO2 and 
CH4 adsorption capacities of the AC600 were 
11.527 (wt%) and 1.366 mmol/g, respective-
ly. This study has revealed that Damson plum 
stones based activated carbon can be used as 
a highly efficient and economically viable ad-
sorbent for CO2 and CH4 adsorption. 
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TRANSPORT: CASE STUDY FOR KARASU BEACH IN WESTERN 
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Öz: Kumsal kum ve çakıl gibi kohezyonsuz malzeme-
den meydana gelen kıyı şeridi olup daima dalgaların 
kırılması ile oluşan kıyıboyu akıntılarının taşınımına 
maruzdur. Kıyıboyu taşınan katı madde kıyılarda ba-
zen oyulma bazende yığılmalar meydana getirerek kıyı 
çizgisinin değişimine neden olur. Doğal olarak bu de-
ğişim dengelidir. Ancak kıyıda yapılan dalgakıran gibi 
yapılarla bu denge bozulur. Neticede kıyı yapılarının 
işlevlerini yerine getirmesini engeller. Bu çalışmada 
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yapılmış olan limanın 
dalgakıranının ne kadar sürede dolacağı tahmin edil-
miştir. Bu tahmin yapılırken 14 yıllık kıyı çizgisi göz-
lemleri yapılmış ve ölçümlerle kıyı çizgisi belirlenmiş 
daha sonra analitik yöntemlerle kıyının ne kadar do-
lacağı tahmin edilmiştir. Gözlem sonuçları ile tahmin 
edilen değerler birbiri ile karşılaştırılmış, benzer oldu-
ğu görülmüştür. Buradan hareketle dalga kırılma böl-
gesine kadar dalgakıranın ne kadar zamanda dolacağı 
bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kıyıboyu Kum Taşınımı, Kıyıçiz-
gisi, Kıyı Yapıları, Dalgalar 

Abstract: Beach is defined as a coast composed of co-
hesionless materials such as sand and gravel. The beach 
is exposed to the longshore currents caused by the 
breaking waves. Longshore currents cause longshore 
sand transport. On natural beach, the longshore sand 
transport is usually in equilibrium. However, longshore 
sand transport is interrupted by coastal structures such 
as breakwater, seawalls, harbors, etc. As a result, sand 
will deposit on the updrift side of structure and erosion 
will occur on the downdrift side. In this study, the ef-
fects of coastal currents formed by wind ripples on the 
shoreline were observed depending on the time and the 
accumulation in the breakwater structure was estimated 
with an analytical method.  1 year of coastal change 
estimated by analytical method, compared with obser-
vations, the correlation between them was found to be 
0,99. On the other hand, the wave break depth is found 
to be 3,67 m. and the breakwater length corresponding 
to the wave break depth is found to be 512,38 m. It is 
estimated that 512,38 meters of the breakwater in 254,5 
years will be filled with sediment.

Key Words : Longshore Sand Transport, Shoreline, 
Coastal Structures, Waves
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INTRODUCTION 

Coasts provide natural harbors for com-
merce, trade, and transportation; beaches and 
shorelines that attract residents and tourists; 
and wetlands and estuaries that are critical 
for sustained fisheries (Yaw Dadson et al., 
2016:1155). However, coastal areas always 
under frequent threat from various natural and 
man induced threats including coastal erosion 
(Akshayab and Vittal Hegdea, 2015:151). 

Shoreline is the boundary between land and 
sea, which keeps changing its position con-
tinuously due to dynamic environmental con-
ditions (Mageswaran et al.,2015:555). The 
change in shoreline is mainly associated with 
waves, tides, winds, periodic storms, sea-
level change, and the geomorphic processes 
of erosion and accretion and human activities 
(Salghunaa and Bharathvaja, 2015:317).  

Coastal structures are needed for economic 
and social reasons in a region. The location 
of the coastal structures, the projecting, the 
effects on the natural phenomena and the en-
vironment should be examined very well. So-
cio-economic and environmental issues for 
the coastal zone worldwide are identified and 
examined (Masriaa et al.,2014:1102). There 
are a lot of coastal structures in Turkey ex-
posed to coastal transport (Agiralioglu and et 
al., 1991).  

In the 19th century, it was thought that the 
movement of the sand on the coast would 
come to fruition with tidal currents. Because 
of researches conducted in the early 20th cen-
tury, it is understood that this is not the case 
and the main factor causing the movement of 
the sand on the coast today is the wind waves 
(Komar,1977). On the other hand, coastal 
changes are related to fluctuations in wave 
energy and associated processes (Del Rio, et 
al., 2013:252).

A sediment transport model for coastal areas 
should include what uses to be called “long-
shore” and “cross-shore” transport compo-
nents (De Vriend,1987). The main changes 
occurring on the shore result from the long-
shore transport (Dally and Dean,1992:567).

Coastal erosion strongly depends on the type 
of coast (exposure, wave climate, sediment 
composition) (Van Rijn,2013). However, 
poorly designed structures may cause serious 
erosion problems in the downdrift direction 
(Franz, et al., 2017:673).

The characteristic values of the waves, which 
are the most important factor in the design 
of the sea and coastal structures, should be 
known. 

In general, wave climate refers to the statis-
tical distribution of waves (Vinje,1989:143). 
To determine the wave climate, the data on 
the sea and meteorology in the region are tak-
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en as basis. The most important of these data 
are direction, duration, maximum and aver-
age speed of the winds, surf zone bathymetry 
and longshore currents (Van Rijn,2018). 

When designing a coastal structure, it should 
be known how the structure will affect the 
longshore transport. Longshore transport 
and coastal structure are affected mutually. 
Therefore, some of the coasts can be eroded, 
while others can be accreted (Silvester and 
Hsu,1993). 

In this study, the interaction of the breakwater 
structure at Karasu district of Sakarya seen 
in Fig. 1 with the shoreline was investigated 
and the accumulation of solids in time along 
the coast of the structure was estimated by an 
analytical method.

Since the sea waves are not regularly measured 
in the study area, the wave climate was found 
to be using the wind data of the Akçakoca me-
teorological station. For this purpose, the sta-
tistical distributions of the waves according to 
the wind directions have been examined.

BASIC EQUATIONS

The basic principles widely used for longshore 
sediment transport are briefly explained below.

Energy Flow Method

Energy flux method is a widely used method 
for longshore sediment transport. The domi-

nant wave direction, currents and wave sta-
tistical values play an important role in the 
energy flux method. The improved CERC 
formula according to this method is given be-
low (SPM,2001).

   (1)

Where Q is longshore sediment transport, f 
is occurrence percentage, Hs is   signification 
wave height, αo is angle between the shore-
line and the wave crest.

Determination of Offshore Wave Proper-
ties

In this study, it is assumed that the character-
istics of the offshore waves at different sizes 
to be formed in a storm can be represented 
by the significant wave height (Hs) and period 
(Ts). The methods used to find the significant 
wave height values are considered to have ei-
ther a swell length or a limited storm time. In 
the fetch limited case, significant wave fea-
tures were found with the following formulas 
according to the CERC method (SPM,2001). 

                           (2)

                                 (3)

                                               (4)
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Where uA is the wind speed factor, Tm is the 
period, F   is the fetch, t    is the duration, g is 
the acceleration of gravity. 

u q f(q)

0,00 1,0000 -1,000

0,10 0,8875 0,8327

0,20 0,7773 0,6852

0,30 0,6714 0,5569

0,40 0,5716 0,4469

0,50 0,4755 0,3538

0,60 0,3962 0,2764

0,70 0,3222 0,2128

0,80 0,2579 0,1616

0,90 0,2031 0,1209

1,00 0,1573 0,089

1,25 0,0771 0,0388

1,50 3,389.10-2 1,529.10-2

1,75 1,333.10-2 5,418.10-3

2,00 4,68.10-3 1,726.10-3

2,50 4,084.10-4 1,208.10-4

3,00 2,216.10-5 5,581.10-6

3,50 7,43.10-7 1,759.10-7

¥ 0 0

Table 1. Shoreline Acceration Parameters (u), (θ), f(θ)

Tm is calculated from the following equation 
5 (SPM,2001).

                                             (5)

Where Ts is the signification wave period.

The adjusted wind speed factor can be calcu-
lated using wind speed (u) by the following 
equation 6 (SPM,2001).

                                            (6)
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With the help of the above relations, the max-
imum wave height and wave period for each 
year are calculated for certain directions de-
pending on the wind situation.

Accretion Time of Breakwater Outside

Until the wave refraction depth, the accretion 
length outside the breakwater can be found 
with equation 7 (Van der Velden,1989).

                             (7)

Where L is the accretion distance (until the 
wave refraction depth), L’ is breakwater 
length, m1 is inverse of the bottom slope, m is 
inverse of side slope of breakwater and hb is 
refraction depth.

The height of the refraction wave and depth 
of refraction wave is calculated as formula 8.

  and          (8)

Where Hb is height of the refraction wave, 
L0 is offshore length of wave, hb is refraction 
depth.

The time until accretion distance can be found 
with formula 9 (Van der Velden,1989).

                                               (9)

The time of accretion in accordance to years 
and the status of accretion in the plan can be 
calculated. For the accretion time less then t1 
the following equation;

             (10)

For the accretion time greater than t1

                                           (11)

can be used and the vertical accretions in 
direction to the coast can also be calculated 
with this formula. y : vertical accretions in di-
rection to the coast, t : time. θ is described as 
follows;         

                             (12)

And u is found via following equation;

                                     (13) 

x is the distance along the beach in the equa-
tions above. Φ’ is angle between the shore-
line and the wave crest as radian. And a is 
found via the;

                                           (14)

θ  values corresponding to u values can be 
found by interpolation from Table 1 (Van der 
Velden,1989).
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STUDY AREA and DATA

Study area is located between 41007’ N lati-
tude and 30040’ E longitude in Karasu-Sa-

karya. The satellite image of the study area is 
given in Fig.1.

Fig.1. The Satellite Image of the Study Area

Wind Data

Annual maximum wind speeds were used 
between 1975 and 2004 from the nearest 

metrology stations in the study (DMI,1975). 
Annual maximum wind speeds between the 
years 1975-2004 Table 2 a and b are given.

Years Wind Directions and Annual Maxi-
mum Wind Speeds (m/s)

W WNW NW NNW

1975 10,0 22,3 20,0

1976 13,1 13

1977 20,7 10,4 18,0

1978 16,4 15,0

1979 20,2

1980 14,5 14,2 14,6
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1981 13,2 27,2

1982 13,0 16,9 23,6 19,2

1983 17,8 16,0 20,2

1984 24,2 19,5

1985 13,7 23,9

1986 17,4 16,0

1987 22,5

1988 18,6 10,4

1989 16,0 16,4 17,6

1990 17,7 31,4

1991 10,7 14,6

1992 16,9 17,3 13,7

1993 7,3 13,8 10,5

1994 9,9 10,1 13,3

1995 12,5 13,2 25,1

1996 16,9 15,4

1997 8,2 15,7 13,9

1998 14,7

1999 16,4 22,0

2000 19,2 13,7 19,2

2001 18,4 13,0 15,1

2002 15,3 11,5 18,4

2003 12,9 17,2

2004 19,5 14,6 13,0 14,2

Table 2.a. Wind Directions and Annual Maximum Wind Speeds (m/s)
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Years Wind Directions and Annual Maxi-
mum Wind

 Speeds (m/s)

N NNE NE ENE

1975 22,5 11,3 13,2

1976 22,9

1977 16,5 22,8 17,8

1978 18,6 13,4 15,7

1979 17,3 20,0 12,1

1980 20,0 16,5

1981 16,0 19,0 13,4

1982 19,3 16,2

1983 20,3 24,6

1984 19,6

1985 12,6 15,4

1986 20,7

1987 18,8 12,0

1988 19,0 17,8 7,3

1989 16,2

1990 18,0 13,4 4,2

1991 18,1 6,7

1992 15,6 10,1

1993 16,3 10,1

1994 15,3

1995 15,1

1996 11,0 9,0

1997 13,9 11,1

1998 14,6 6,4

1999 9,0

2000 13,4

2001 20,3



31

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2018

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Winter Period Issue: 14 Year: 2018

ID:02 K:05
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04066- 2015-GE-17837)

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

2002

2003 6,2

2004

Table 2.b.

Table 3. Directions, Velocity, Wind Blowing Percentages of Effective Winds, Offshore 
Wave Height and Averages causing for waves

u H0 Hmean Wind 
Directions

m/s m m E ENE

2,3~4,5 0,1~0,5 0,3 0,2 0,08

4,6~6,3 0,5~1,0 0,75

6,4~7,8 1,0~1,5 1,25

7,9~9,0 1,5~2,0 1,75

Sum 0,2 0,08

u H0 Hmean Wind 
Directions

m/s m m NE NNE

2,3~4,5 0,1~0,5 0,3 0,37 1,51

4,6~6,3 0,5~1,0 0,75 0,01 0,09

6,4~7,8 1,0~1,5 1,25 0,01

7,9~9,0 1,5~2,0 1,75

Sum 0,38 1,61

u H0 Hmean Wind 
Directions

m/s m m N NNW

2,3~4,5 0,1~0,5 0,3 0,42 1,64

4,6~6,3 0,5~1,0 0,75 0,03 0,3

6,4~7,8 1,0~1,5 1,25 0,01 0,11

7,9~9,0 1,5~2,0 1,75
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Sum 0,46 2,05

u H0 Hmean Wind 
Directions

m/sn m m NW WNW

2,3~4,5 0,1~0,5 0,3 0,87 0,93

4,6~6,3 0,5~1,0 0,75 0,12 0,03

6,4~7,8 1,0~1,5 1,25 0,03 0,01

7,9~9,0 1,5~2,0 1,75

Sum 1,02 0,97

The directions of effective winds, veloc-
ity (u), offshore wave height (H0), average 
(Hmean) and wind blowing percentages are 
given in Table 3.

Data on Sediment Transport

Dams on rivers alter the sediment continuum, 
trapping water and sediment in the upstream 
reservoirs (Barry, et al.,2016). In addition, 
sand quarries in the Sakarya River, has re-
duced the sediment of transport (Sandalci, 
et al.,2008:7). Therefore, it is thought that a 
large part of the transportation comes from 
the sea. On the other hand, there is a very 
irregular and variable bathymetric situation 
around the Karasu port. It has been observed 
that the water depth is very shallow at 200 m 
from the shore. The bottom slope at the coast 
is 0,015 and the water depth is 2 m at 200 

m from the shore. At 750 m from the shore, 
the water depth is 9 m. On the other hand, 
samples were taken from the western part of 
the breakwater to determine the grain size of 
the sea-floor sediment.

RESULTS

Findings obtained in the study are listed be-
low.

Fetch lengths

The wind speed, the duration of the storm, the 
depth of the water and the length of the fetch 
as well as the width is important factors for 
the wind waves. Effective fetch lengths in the 
study area   were calculated by two methods 
and given in Table 4. The fetch lengths in the 
second method are preferred in this study. 
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Wind 
Direction

Straight line
With 3o 

differences
-12o to +12o

(km) (km)

WNW 248 222

NW 328 316

NNW 408 400

N 584 553

NNE 496 492

NE 624 597

ENE 104 291

 Table 4. Fetch lengths

 Significant Wave Height and Recurrence 
Times

Significant wave height (Hs) in the design of 
coastal structures is known as the most impor-
tant data. In this case, significant wave height 
should be calculated as project wave.

At the moment of the storm, significant wave 
height was found according to the Gumbel 
method. Recurrence times were taken at 1, 2, 
5, 10, 25, 50 and 100 years and are given in 
Table 5 a, b.

Recurrence
Year

Directions and Significant 
Wave Heights, Hs (m)

WNW
Hs(m)

NW
Hs(m)

NNW
Hs(m)

1 2,15 2,18 2,51

2 2,55 3,13 3,03

5 3,08 4,40 3,72

10 3,48 5,37 4,25

25 4,01 6,64 4,95

50 4,41 7,60 5,47

100 4,81 8,56 4,81

Table 5.a. Recurrence Times and Significant Wave Height (Hs)
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Recurrence
Year

Directions and Significant 
Wave Heights, Hs(m)

N
Hs(m)

NNE
Hs(m)

NE
Hs(m)

1 2,58 1,41 1,16

2 2,91 2,16 1,84

5 3,36 3,17 2,76

10 3,69 3,94 3,46

25 4,14 4,95 4,38

50 4,47 5,71 5,08

100 4,81 6,48 5,77

Table 5.b.

Longshore Sediment Transport

Longshore transport is calculated according 
to the annual average wind speeds and the 
angle between the wind direction and the 
shoreline. And it is given in Table 6. Accord-
ing to Table 6, total of 1046271,82 m3/year 
sediment was transported from west to east. 

In coastal areas bounded by coastal structures 
such as breakwaters, the initial boundary con-
dition is taken as zero (Hanson, Kraus,1989). 
Therefore, at the junction of the breakwater 
with the coast, sediment transport is taken to 
zero.
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Table 6. Longshore Transport, Wave Height, Windy Directions and Shoreline  

Ho

(m)

Angle Between the Wind Direction and 
the Shoreline.

NW
65,0o

NNW
42,5o

N
20,0o

m3/yr m3/yr m3/yr

0.30 53840,86 151496,87 26588,03

0.75 73387,82 273861,57 18767,57

1.25 65793,93 360101,06 22434,11

Total 19302,60 785459,51 67789,71

Grand Total. 1046271,82 m3/year

The shoreline formed by the sediment accu-
mulation of the outer part of the breakwater is 
given in Table 7 a, b, c, d.

Table 7.a. The shoreline formed by the sediment accumulation of the outer part of the 
breakwater

Year t = 1 year

x(m) u
(-)

f(q)
(-)

y
(m)

300 1,49 0,0172 0,55

250 1,24 0,0408 1,31

200 1,00 0,0890 2,86

150 0,75 0,1872 6,01

100 0,50 0,3538 11,36

50 0,25 0,6211 19,95

0,0 0,00 1,0000 32,12

201

32,1
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Table 7.b.

Year t = 3years

x(m) u
(-)

f(q)
(-)

y
(m)

300 0,86 0,1372 7,63

250 0,72 0,2026 11,27

200 0,57 0,2926 16,67

150 0,43 0,4190 23,31

100 0,29 0,5697 31,70

50 0,14 0,7737 43,04

0,0 0,00 1,0000 55,63

348

55,6

Table 7.c.

Year t = 14 years

x(m) u
(-)

f(q)
(-)

y
(m)

300 0,40 0,4469 53,71

250 0,33 0,5239 62,96

200 0,27 0,5954 71,55

150 0,20 0,6852 82,35

100 0,13 0,7885 94,76

50 0,07 0,8829 106,11

0,0 0,00 1,0000 32,12

752

120,2
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Table 7.d.

Year t = 254,5 years

x(m) u
(-)

f(q)
(-)

y
(m)

300 0,09 0,8494 435,23

250 0,08 0,8662 443,80

200 0,06 0,8996 460,94

150 0,05 0,9164 469,52

100 0,03 0,9498 486,66

50 0,02 0,9665 495,23

0,0 0,00 1,0000 512,38

3206

512,4

As shown in Table 7d, it is estimated that at 
x = 0 the coastline is 512,38 m after 254,5 
years.

The estimated 1, 3 and 14 year shoreline 
change was shown in Fig.2. In Fig.3, the 
shoreline change obtained with observa-
tions of 1, 3 and 14 years, Fig.4 shows the 
change of the estimated shoreline after 254,5 
years. The correlation coefficient R2 = 0,99 

was found. Correlations between them were 
found and given in Table 8. 

The 1-year change of the shoreline with ana-
lytical method and observation is shown in 
Fig.5. The 3-year change of the shoreline 
with analytical method and observation is 
shown in Fig.6. The 14-year change of the 
shoreline with analytical method and obser-
vation is shown in Fig.7. 
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Table 8. Estimated and Observed Shorelines and Correlations for 1,3 and 14 Years

Status Correlation

1-year shore line 0,99

3 -year shore line 0,97

14-year shore line 0,94

Fig.2. Estimated Shoreline 1, 3 and 14 Years Change

Fig.3. 1, 3 and 14 Years Observed Change of Shoreline
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Fig.4. Change of Shoreline After Long Years

Fig.5. 1-Year Estimated and Observed Change of Shoreline

Fig.6. 3-Year Estimated - Observed Change of Shoreline
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Fig.7. 14-Year Estimated and Observed Change of Shoreline

As can be seen from Fig.5, the change of the 
coastline by analytical method and observa-
tion is almost the same. As a matter of fact, 
the correlation between these is found to be 
0,99 as seen in Table 8.

CONCLUSIONS

1-) The dominant wave direction in the study 
area is NNW.

2-) The fetch length in the NNW direction is 
found as 400 km.

3-) The longshore coastal transport is 
1046271,82 m3/year from west to east.

4-) At x = 0 it is estimated that the coastline is 
32,12 m after 1 year. According to the mea-
surement, 32,1 meters are found.

5-) At x = 0 it is estimated that the coastline is 
55,63 m after 3 years. According to the mea-
surement, 41,51 meters are found.

6-) At x = 0 it is estimated that the coastline 
is 120,18 m after 14 years. According to the 
measurement, 116,94 meters are found.

7-) The depth of refraction of the waves was 
found to be 3,67 meters. The breakwater 
length corresponding to the depth of refrac-
tion is 512,38 meters. It is estimated that the 
breakwater of 512,38 meters at 254,5 years 
will be filled with sediment.

8-) According to analytical method and ob-
servation results, correlations were found to 
be 0,99-0,97-0,94 for 1, 3 and 14 years.
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı; sentetik karışımlı dokuma kumaş üreten entegre bir 
tekstil işletmesinde, ham kumaş kontrolü amacıyla kullanılan ve işletmenin çevresel 
performansını olumsuz yönde etkileyen manuel kontrol yönteminin alternatif ve çevre 
dostu sistem ile değişiminin, işletmenin su, enerji, kimyasal madde, hata kontrol tespit 
süresi ve üretim zamanının kısaltılması gibi parametreler açısından kaynak kullanımına 
etkilerini değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmada, öncelikli olarak Kalite Kontrol Bölümü 
tarafından 4 puanlık Kalite Kontrol Sistemine göre kayıt altına alınan kalite hata türle-
ri incelenmiş ve yüksek hata puanına sahip, kumaş boyunca devam eden çözgü hataları 
esas alınarak, makinenin devreye alınmadan önceki yıl ve devreye alındığı yıl bazında, 
hata adedi ve metrajına yönelik veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Materyal 
olarak üretimin %83’ünü temsil eden ve çift banyo ile boyanan Poliester/Viskon/Elastan 
içerikli siyah renkli kumaşlar ile %10’unu temsil eden ve tek banyo ile boyanan %100 
Liyosel içerikli kahverengi ham dokuma kumaşlar incelenmiştir. Hata kontrolü amacıyla 
tasarlanan yenilikçi boyama sisteminde hata tespiti için ihtiyaç duyulacak optimum kumaş 
miktarı ise,  işletmede 3 ay boyunca yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Sistemde hata tes-
pit amaçlı kullanılacak boyarmadde seçiminde ise suda kolay çözünebilen ve kirlilik yükü 
düşük asit boyarmadde kullanımı tercih edilmiş olup, hata kontrolünün son aşaması olarak 
1000 lx aydınlatma altında kalite kontrol masalarında manuel kontrol yöntemi kullanıl-
mıştır. Çevresel etki değerlendirmesinde ise; üretimde ihtiyaç duyulan materyal (kumaş) 
miktarı, enerji miktarı, kullanılan su ve proses kaynaklı oluşan atıksu miktarı, kullanılan 
boyarmadde ve kimyasal madde miktarları ile işlem sonunda ortaya çıkacak tehlikeli katı 
atık miktarları esas alınmıştır. Bulgular: Çalışmada, çevre dostu boyama sisteminde, ge-
leneksel boyama işlemine göre kullanılan kumaş ve ortaya çıkan tehlikeli atık miktarında 
%94’lik bir azalma sağlandığı, atıksu arıtma tesisine bu işlemden gelen %11’lik kirlilik 
yükünün sıfırlandığı, boyarmadde, su tüketimi ve sürecin önemli bir girdisi olan enerji 
tüketiminde ise sırasıyla %98, %99 ve %77 oranlarında tasarruf edildiği tespit edilmiştir. 
Sonuç: Tüm bu veriler ışığında; Can Tekstil Entegre İşletmelerinde tasarlanmış ve Türk 
Patent Enstitüsü’nde patent başvuru sürecinde olan bu yenilikçi boyama sistemi, proses 
optimizasyonu sağlarken, aynı zamanda hammadde, boyarmadde, su ve enerjinin ham ve 
mamul kumaş kontrolünde etkin kullanımı sonucu kaynakta kirliliği azaltarak işletmeye 
ekonomik fayda sağladığı ve ayrıca, temiz üretim ve sürdürülebilirlik açısından da ben-
zer üretim yapan tesisler için iyi bir uygulama örneği olarak değerlendirilebileceği tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Temiz Üretim, Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Kumaş Hata Kontrol Sis-
temi

Abstract: Aim: The purpose of this study is in an integrated textile mill manufactures 
synthetic blend woven fabrics, the change of the manual control method with an alterna-
tive and environmentally friendly system, which is used for the control of greige fabric 
and adversely affecting the environmental performance of the enterprise, such as water, 
energy, chemical, detection time and shortening of production time, to evaluate the effects 
on resource utilization in terms of parameters. Method: In this study, quality defect types 
recorded by Quality Control Department according to 4 Point Quality Control System 
were examined and defects occurred on fabric based on warp direction, the data for the 
defects and fabric lenght were statistically evaluated. As a material, polyester/viscose/elas-
tane content black dyed fabric, which represent 83% of the production and dyed in double 
bath, and 100% lyocell content woven fabrics, which represent 10% and are dyed in a 
single bath are examined. The optimum amount of fabric required for defect detection in 
the innovative dyeing system designed for control was determined by the studies carried 
out in the mill for 3 months. Acid dyestuff is selected which are easily soluble in water and 
has low pollution is preferred. In the last stage of defect control, manual control method 
is used in the quality control tables under 1000 lx lighting. In the environment impact 
assesment, the amount of material (fabric) required in the production, amount of energy, 
amount of wastewater generated from water and process, amount of dyestuff and chemical 
used and the amount of hazardous solid waste are taken as basis. Results: Against to con-
ditional dyeing system,in the environment-friendly dyeing system, a decrease of  94% in 
the amount of the fabric and the hazardous waste and a pollution of 11% from this process 
to the wastewater treatment plant were prohibited, the consumption of dyestuff, water con-
sumption and the process were important. It has been determined that the energy consump-
tion with an input is 98%, 99% and 77% respectively. Conclusion: In the perspective of all 
these data; this innovative dyeing system, designed by Can Tekstil Integrated Enterprises, 
is in the process of applying for patent in Turkish Patent Institute, while providing process 
optimization as well as providing economic benefit to the enterprise by reducing the pollu-
tion at the source as a result of the efficient use of greige materials, dyestuff, water and en-
ergy in greige and finished fabric control. It has been determined that it can be considered 
as a good application example for the plants which produce similar production in terms of 
clean production and sustainability.

Key Words: Clean Production, Sustainability, Innovative Fabric Control System
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GİRİŞ

Yıllar içerisinde artan kapasite ve tecrübe 
ile Türkiye, Dünya’nın önde gelen tekstil 
tedarikçilerinden biri konumuna ulaşmıştır. 
Tekstil hazır giyim ve konfeksiyon sanayi-
nin en önemli alt sektörlerinden biri de do-
kuma kumaş sanayiidir. 2015 yılında doku-
ma kumaş ihracatının toplam tekstil ihracatı 
içindeki payı %24,9 seviyesindedir (İTKİB, 
2016: 5). Uluslararası Ticaret Merkezinin iş 
geliştirme için ticaret istatistiklerine yönelik 
hazırladığı ITC Trademap 2016 yılı verileri-
ne göre; poliester/viskon karışımlı dokuma 
kumaş ihracatında Türkiye, Dünya genelin-
de Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada 
yer almaktadır1. Tekstil endüstrisi, boyama 
ve terbiye işlemlerinde yüksek miktarda su, 
kimyasal madde ve enerji tüketimine neden 
olan önemli sektörlerden biridir. Tüm sek-
törlerde olduğu gibi Tekstil sektöründe de 
sürdürülebilir üretim; ekonomik, çevresel ve 
sosyal hedeflerin hepsinin birlikte sağlanabil-
mesi açısından yeni zorluklar getirmektedir. 
Mevcut üretim faaliyetlerinin birçoğu gerçek 
anlamda sürdürülebilirliği sağlamaktan uzak-
ken, atıklarını azaltarak çevre dostu ürünleri 
piyasaya sürmek içine aşama aşama çaba gös-
termeye ihtiyaç duyan tekstil endüstrisi sür-
dürülebilirlik kategorisinde öne çıkmaktadır2. 

1 https://www.trademap.org/Index.aspx, (E.T. 
03.01.2018)

2 http://euratex.eu/fileadmin/user_upload/
documents/Library/Annual_Report/new-euratex-

Tüm dünyada güncel olan “Sürdürülebilir 
Üretim” kavramı aslında, tekstil sektörü başta 
olmak üzere tüm sektörler için bir tehdit değil 
aksine bir fırsattır. Bu sektör için kritik olan, 
su veya enerji gibi kaynakların ve malzeme-
lerin, döngüsel bir şekilde akıllıca kullanıl-
ması konusundaki etkinlik ve sorumluluktur. 
Bu anlamda tedarik zincirleri şeffaf olmalı 
ve çevreye uygun olduklarını göstermelidir3 
. Çünkü ham madde, enerji ve su gibi kıt ve 
değerli kaynaklar, yaşamın olduğu kadar eko-
nominin de temel girdilerini oluşturmaktadır. 
Günümüzde sınırlı doğal kaynakların doğru 
yönetimi için benimsenen yaklaşım, üretimi 
“Döngüsel Temelli Sürdürülebilirlik” yönün-
de harekete geçirmektedir. Bu yaklaşım, iş-
letmelerin proseslerini optimize etmek üzere 
ürünlerini ya da kullandıkları teknolojilerini 
daha çevre dostu tasarlaması için rehberlik 
etmekte ve bu da işletmelere önemli rekabet 
avantajları sağlamaktadır. Literatürde, temiz 
üretim uygulamaları olarak adlandırılan bu 
bütünsel yaklaşımın, işletmelere yüksek ma-
liyetli yatırımlar yapmadan ortalama %10-15 
seviyelerinde bir kaynak azaltım potansiyeli 
sağlayabildiği belirtilmektedir. (Alkaya ve 
diğ., 2011: 16) 

Bu anlamda bu çalışmada; sentetik tekstil 
üretimi yapan örnek bir işletmede yürütülen 

annual-report-2014-LR.pdf (E.T. 03.12.2018)
3 http://www.textile-platform.eu/download/

keydocuments/research-agenda-roadmaps/  (E.T. 
03.12.2018) 
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temiz üretim ve sürdürülebilirlik çalışmaları 
kapsamında, katma değersiz bir işlem olduğu  
tespit edilen çözgü kaynaklı dokuma hataları-
nın tespit süreci irdelenmiştir. Bu irdelemede 
işletmenin kendi öz kaynakları kapsamında 
yenilikçi bir yaklaşımla geliştirdiği ve patent 
başvurucu sürecinin devam ettiği yenilikçi 
hata kontrol sisteminin, çevre dostu bir tek-
noloji olarak gerek üretim ve gerekse çev-
resel performansı arttırarak kaynakta kirlilik 
kontrolünü de sağlayan iyi bir uygulama ör-
neği olduğu bilimsel olarak ortaya konulma-
ya çalışılmıştır. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı; ağırlıklı olarak sente-
tik karışımlı dokuma kumaş üreten entegre 
bir tekstil işletmesinde, öncelikle bütün ku-
maş tipleri için ham kumaş kontrolü ama-
cıyla tasarlanan ve işletmenin çevresel per-
formansını olumsuz yönde etkileyen manuel 
kontrol yönteminin alternatif ve çevre dostu 
sistem ile değişiminin, işletmenin su, enerji, 
kimyasal madde, hata kontrol süresi bazında 
verimlilik ve üretim zamanı gibi parametre-
ler açısından kaynak kullanımına etkilerini 
değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda; 
ham kumaş ara kontrolü için işletme içinde 
geleneksel yöntem olarak uygulanan HT tipi 
jet boyama makinesinde top boyama prosesi 
ile ramöz kurutucuda kurutma prosesinin ta-
mamen ortadan kaldırılması, dokuma ile boya 
apre işlemleri arasında kayıp zamanın azaltı-

larak dokuma kaynaklı hatalara müdahalenin 
kısa sürede sağlanması, uzun metrajlar yerine 
1 metreden az parça şeklinde boyama ve ku-
rutmaya imkân sağlayan yenilikçi bir boyama 
esaslı hata kontrol sistemiyle kaynak kulla-
nımının azaltılması, el değmeden, otomatik 
ve emniyetli bir şekilde boyama ve kurutma 
yapılarak dokuma kaynaklı çözgü hatalarının 
etkin ve hızlı bir şekilde belirlenmesi hedef-
lenmiştir.

KAPSAM

Bu çalışma Can Tekstil İşletmesi Ham Ku-
maş Kalite Kontrol Bölümü’nde yürütülmüş-
tür.  Çalışma kapsamında incelenen, yenilikçi 
boyama tekniği ile dokuma kumaş hatalarının 
kontrolü ve tespitine dayalı çalışan sistem, 
Can Tekstil Ar-Ge Merkezi’nde projelendi-
rilmiş, tasarlanmış ve özkaynak bütçesi ile 
imal edilmiş olup, Türk Patent Enstitüsü’nde 
patent başvuru süreci devam etmektedir. Do-
kuma kumaş üretiminde hem ham kumaş 
hem de mamul kumaşta, çözgü boyunca de-
vam eden ve daha kritik kalite problemlerine 
yol açan hataların tespiti çok daha önemlidir.  
Üretilen kumaşların yaklaşık %90’ı işletme 
içinde müşteri taleplerine uygun olarak ıs-
lak terbiye işlemlerine alınmakta, bu da ham 
kumaşın ara kalite kontrolü için kullanılan 
yöntemin hızlı, etkin ve kaynak kullanım ih-
tiyacının az olması ihtiyacını doğurmaktadır. 
Aynı zamanda, nihai üründe istenilen kalite 
şartlarının sağlanması bir önceki aşama olan 
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dokuma sonu ham kalite kontrolün etkin yü-
rütülmesine bağlıdır. Bu çalışma kapsamın-
da, belirtilen hataların dokuma prosesi baş-
langıcında yapılan ham kumaş kontrolünde 
kumaşın cinsinden bağımsız olarak, hatanın 
en az kaynak kullanımı ile tespit edilebilmesi 
için sistemin su, enerji, kimyasal madde, hata 
kontrol süresi verimliliği ve üretim zamanı 
optimizasyonu gibi parametreler açısından 
kaynak kullanımına etkileri değerlendirile-
rek, belirtilen hataların kontrolüne yönelik 
sürecin optimizasyonu hedeflenmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmada, öncelikli olarak Kalite Kontrol 
Bölümü tarafından 4 puanlık Kalite Kontrol 
Sistemine göre kayıt altına alınan kalite hata 
türleri incelenmiş ve yüksek hata puanına sa-
hip, kumaş boyunca devam eden çözgü hata-
ları esas alınarak, makinenin devreye alınma-
dan önceki yıl ve devreye alındığı yıl bazında, 
hata adedi ve metrajına yönelik veriler kutu 
diyagramı analizi ile, hata tanımları da kumaş 
kontrolü sonucunda görülen hata sayılarının 
istatistiksel değerlendirilmesinde kullanılan 
ve istatistiksel proses kontrol yöntemlerin-
den biri olan pareto analizi ile yapılmıştır. Bir 
problemi oluşturan etkenlerin önem sırasına 
göre listesini belirten pareto analizi tekniği, 
sorunların tanımlanması ve önceliklendiril-
mesi için kullanılan bir araçtır. Bu çalışmada 
hata tespiti amacıyla kullanılan yenilikçi sis-
tem, sürekli veya parti kumaş materyali yeri-

ne parça kumaş materyali ve nozul kullanıla-
rak püskürtme boyama tekniği ile boyamaya 
ve vakumlu kurutma tekniği ile kumaş ku-
rutmaya imkân verecek şekilde tasarlanmış-
tır (Şekil 2). Tekstil boyamacılığında elyaf 
tipinin boyama prosesi üzerindeki kısıtlayıcı 
etkisi, sadece hata tespiti için renklendirme 
esas alınarak geliştirilen bu yenilikçi sistem 
için geçerli olmayıp, yenilikçi bu sistem tüm 
elyaf karışımlarının boyanmasına imkân sağ-
lamaktadır. Tasarlanan otomatik boyama ve 
kurutma sisteminin tasarımı aşamasında, iş-
letmede üretilen çok farklı ham dokuma ku-
maş tipleri üzerinde etüt ölçümleri gerçekleş-
tirilmiş olup, elde edilen sonuçlara göre püs-
kürtme boyama miktarı, sistemin boyutları, 
çalışma süresi, çalışma sıcaklığı, vakumlama 
gücü, parça boyutu vb. parametreler açısın-
dan etkin çalışma koşullarının optimizasyonu 
sağlanmıştır.  Yenilikçi kontrol sistemin ve-
rimliliğinin işletmenin çevresel performansı 
üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik 
yürütülen bu çalışmada ise; materyal olarak 
üretimin %83’ünü temsil eden ve çift banyo 
ile boyanan Poliester/Viskon/Elastan içerik-
li siyah renkli kumaşlar ile %10’unu temsil 
eden ve tek banyo ile boyanan %100 Liyosel 
içerikli kahverengi ham dokuma kumaşlar in-
celenmiştir. Püskürtme boyama yönteminde 
hata tespiti için ihtiyaç duyulacak optimum 
kumaş miktarı ise, işletmede 3 ay boyunca 
yapılan çalışmalar neticesinde 30 cm olarak 
belirlenmiştir. 
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Şekil 2. Çözgü Başı Ham Kumaş Boyama 
ve Vakumlu Kurutma Sistemi

Sistemde hata tespit amaçlı kullanılacak bo-
yarmadde seçiminde ise suda kolay çözüne-
bilen ve kirlilik yükü düşük asit boyarmadde 
kullanımı tercih edilmiştir. Bu sistem sonra-
sında, hata kontrolünün son aşaması olarak 
1000 lx aydınlatma altında kalite kontrol ma-
salarında manuel kontrol yöntemi kullanıl-
mıştır. Ağırlıklı olarak dokuma kumaş çözgü 
hatalarının kontrolü amacıyla işletmede kul-
lanılmaya başlanan yenilikçi boyama siste-
minin çevresel etki değerlendirmesinde ise; 
üretimde ihtiyaç duyulan materyal (kumaş) 
miktarı, enerji miktarı, kullanılan su ve pro-
ses kaynaklı oluşan atıksu miktarı, kullanılan 
boyarmadde ve kimyasal madde miktarları 
ile işlem sonunda ortaya çıkacak tehlikeli katı 
atık miktarları esas alınarak, çevre dostu bu 
hata kontrol sisteminin işletmenin çevresel 
performansı üzerindeki etkileri hesaplanmış-
tır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Çalışmada incelenen otomatik ve emniyetli 
boyama ve kurutma makinalarından oluşan 

yenilikçi boyama sisteminin ayırt edici temel 
özellikleri; parça kumaş boyanabilmesi (uzun 
metrajlı/kontinu kumaş boyamaya uygun 
değildir), parça kumaşın aynı makinada ku-
rutulabilmesi, nozul ile püskürtme şeklinde 
boyama yapılması, vakum ile kurutma, koru-
yucu bariyer ve vakum sayesinde makinanın 
emniyetli bir şekilde çalışmasıdır. Geliştirilen 
bu sistemde delikli tabla üzerine konumlan-
dırılan kumaş, boya deposunda yer alan sıvı 
boyarmaddenin nozul ile püskürtülmesi so-
nucu boyanmaktadır. Boyama işlemi ile eş 
zamanlı olarak delikli tablanın alt bölümüne 
yerleştirilen vakum sistemi ile vakumlama 
işlemi gerçekleştirilerek boyanın kumaş üze-
rinde toplanması sağlanmaktadır. Boyama 
işlemi bittikten sonra vakumlama işlemi, ku-
maşın kurutulması amacı ile devam etmekte-
dir. Çalışmanın en önemli kısıtlarından biri 
özellikle nozul ile püskürtme sırasında yaşa-
nabilecek tıkanma problemi olarak belirtile-
bilir. Bu kısıtın ortadan kaldırılabilmesi için 
suda yüksek çözünürlüğe sahip boyarmadde 
seçilmelidir. Ayrıca, vakum kurutmanın ye-
tersiz kaldığı durumlarda sistemle konfigüre 
bir kurutma ünitesi tasarlanmıştır. Kontrolü 
yapılan kumaş sentetik ve doğal karışımlı ise 
hataları net bir şekilde görüntüleyebilmekte 
iken, farklı karışım oranlarında aynı tür el-
yaf cinsinden elde edilmiş farklı incelikteki 
ipliklerle dokunmuş kumaşlarda hata tespiti 
mevcut sistemle tespit edilebilmesi için çalış-
malar yürütülmektedir. 



48

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül  / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 14 Yıl:2018

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Winter Period Issue: 14 Year: 2018

ID:08 K:11
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04066- 2015-GE-17837)

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Araştırmanın temel konusu, tekstil sektörün-
de “çözgü başı ham kumaş kalite kontrolü” 
olarak adlandırılan ham kumaş boyama ve 
kalite kontrol sürecinin kısaltılması için ta-
sarlanan sistemin, işletmenin çevresel perfor-
mans üzerindeki etkisinin tanımlanmasıdır. 
Mevcut uygulamada, ham kumaş yapıların-
da elyaf, iplik ve kumaş üretim hatalarının 
rahatlıkla görülebilmesi için işletme içinde 
dokuma makinalarında ana üretime geçilme-
den önce yaklaşık 10 metre numune kumaş 
dokunmakta, “çözgü başı” olarak adlandı-
rılan bu kumaş, boyahane bölümüne yön-
lendirilerek üretim amaçlı kullanılan kumaş 
boyama ve kurutma makinelerinde boyama 
işlemi gerçekleştirildikten sonra kalite kont-
rol bölümünde çözgü hatası tespit edilmesi 
halinde dokuma birimine bilgi verilerek ha-
tanın kaynağı bildirilmekte, böylece ham ku-
maştan kaynaklanabilecek hatalar başlangıç-
ta engellenmektedir. İşletmede temiz üretim 
ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 
prosesler bazında yürütülen çalışmalarda, sa-
dece ham kumaşlar için yürütülen bu sürecin 
katma değersiz bir işlem olduğu ve üretim-
de kullanılan makinaların katma değersiz bir 
işlem için meşgul edilmesinin verimini dü-
şürdüğü tespit edilmiştir. Bunun yanında her 
numune kumaşın boyanması ve kurutulması 
sırasında gereksiz bir enerji, boyarmadde, 
yardımcı kimyasal madde, işçilik ve zaman 
harcandığı tespit edilmiştir.  

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

Araştırmanın birden fazla alt problemi olmak-
la birlikte en önemlisi, numune kumaşların 
kumaş boyama makinasında boyanabilmesi 
için minimum kumaş boyama kapasitesinde-
ki kumaş boyunun tamamlanması gerektiği-
dir. Şöyle ki; üretim sürecinde diğer kumaş 
üretim makinalarından numune kumaşların 
gelmesinin beklenmesi yine işletmede bir ve-
rimlilik kaybı yaratmaktadır. Kumaş boyama 
ve kurutma makinalarının verimsiz kullanı-
mının yanı sıra bu süre zarfında üretim ve ka-
lite kontrol için durdurulan dokuma makinası 
da 72 saate kadar onay beklemektedir. Kumaş 
üretim makinasının tüm bu süre zarfında bek-
lemesi üretimde büyük ölçüde verim kaybına 
neden olmakta ve dolayısı ile kumaş üretim 
maliyetini artırmaktadır. Özetle, mevcut sü-
recin; kumaş boyama makinası ve kurutma 
makinasının katma değersiz ürün üretiminde 
kullanımı, dolayısı ile verimsiz kullanımı, bu 
makinalarının kullanımı kaynaklı enerji, bo-
yarmadde, yardımcı kimyasal madde, işçilik 
ve zaman kaybı, atıksu oluşumu, kumaş üre-
tim makinasının kalite kontrol onayı bekleme 
süresince üretim yapamaması kaynaklı verim 
kaybı gibi dezavantajları bulunmaktadır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Çalışmanın en önemli hipotezi; işletme içinde 
özkaynak projesi kapsamında geliştirilen ve 
patent başvuru süreci devam eden söz konusu 
sistem ile birlikte ham kumaşın kalite kontro-
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lünde, uzun metrajlı kumaş boyama makinası 
ve kumaş kurutma makinasının kullanımının 
tamamen ortadan kaldırılması, bu sayede bo-
yama ve kurutma makinasında tüketilen ener-
ji, yardımcı kimyasal madde, işçilik ve zaman 
kaybının tamamen önlenmesi ve boyarmadde 
sarfiyatının minimize edilmesidir. Böylece, 
ham kumaş kalite kontrol sürecinin hızlan-
ması ile dokuma makinasının onay bekleme 
süresi kısalmakta, dokuma verimliliği artar-
ken, bir temiz üretim uygulaması olarak kay-
nak bazında kirlilik kontrolü sağlanmaktadır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

Tekstil endüstrisinde kumaş yaygın olarak 
dokuma ve örgü makinelerinde üretilmek-
te olup, elyaf, iplik ve makine kaynaklı bazı 
problemler kumaşta hatalara yol açabilmek-
tedir. Kumaş hataları, üretim işlemleri so-
nucunda kumaş yüzeyindeki istenmeyen 
olumsuzluklardır. Dokuma kumaş hataları; 
bölgesel olarak ortaya çıkan, kumaş görünü-
münü etkileyen, kumaş yapısını değiştiren ve 
bölgesel sınırlılıkta özel değişimlere yol açan 
sapmalardır (Kısaoğlu, 2006: 293). Kumaş 
hata kontrolü, tekstil endüstrisinin vazgeçil-
mez temel bir prosesidir. Tekstil sektöründeki 
son küresel eğilimler ile kumaş sipariş mik-
tarları azalırken kumaş kompozisyonu çeşit-
liliğinde artış gözlenmekte ve bu durum hata 
riskini de arttırmaktadır. Hatalı üretimden 
kaynaklanacak maddi kayıp kaygıları nede-
niyle, oluşabilecek bu hataların tespiti olduk-

ça önemlidir. Giyim endüstrisindeki hataların 
%85’inin kumaş hatalarından kaynaklandığı 
göz önüne alınırsa; dokuma kumaş üreticile-
rinin, kendi bünyelerinde ürettikleri kumaşla-
rı, etkin bir kalite kontrol sistemi kullanarak 
istenen kalitede üretmeleri ve bu şekilde satı-
şa sunmaları en doğru sistemdir (Ala ve diğ., 
2015: 282). Manuel kontrolde; en az 1000 
lx aydınlatma seviyesinde ve kumaş cinsine, 
rengine ya da kalitesine göre dakikada 8 ila 
20 metre hızla çalışan makinede, top kumaşın 
tamamında operatör herhangi bir hatayı fark 
ettiği anda kumaş hareketini durdurarak hata-
nın kumaş üzerindeki yerini işaretlemekte ve 
hata bilgisini bilgisayar programı aracılığıy-
la üretim lotu bazında kumaş kalite kontrol 
kartlarına işlemektedir. Bu işlemin ardından, 
%100 kontrolü gerçekleştirilen kumaşın bi-
rim uzunluktaki hata sayısına ya da toplam-
daki hata sayısına göre kumaş kalitesi sınıf-
landırılmaktadır (Kısaoğlu, 2006: 234; TS 
EN 12464-1, 2013: 20). Literatürde 200’ün 
üzerinde farklı dokuma hatası ve olası neden-
leri belirtilmekte olup üretilen kumaşın do-
kuma konstrüksiyonu, kumaşta kullanılan el-
yaf cinsi ve kumaşın kullanım amacına bağlı 
olarak hata toleransları da değişebildiğinden 
pratikte bunların yaklaşık 40-50 kadarı tekstil 
işletmeleri tarafından kalite kontrol kartlarına 
işlenmektedir (Ala ve diğ., 2015: 283; Han-
bay ve diğ.,2014: 50). Dokuma işletmelerin-
de karşılaşılabilecek en genel hata örnekleri 
ise Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Çözgü Kaynaklı Kumaş Hata Örnekleri (ASTM D 3990, 1998:203)

Tüm bu bilgilerden hareketle; yılda yaklaşık 
12 milyon metre farklı kompozisyonlarda do-
kuma kumaş üretme kapasitesine sahip Can 
Tekstil İşletmesinde, ham dokuma kumaşla-
rın üretim sürecinde “Çözgü Başı Ham Kalite 
Kontrolü” için geleneksel olarak uygulanan 
boyama ve kurutma işlemi sonrası manuel 
kontrol sürecinin katma değersiz bir işlem 
olduğunun ve su, enerji, kimyasal madde ve 
işçilik açısından kaynak kullanımını arttırma-
sı yanında işletmenin üretim hızı verimini dü-
şürdüğünün, temiz üretim uygulamaları kap-
samında yürütülen çalışmalarla tespit edilme-
si bu çalışmanın çıkış noktası olmuştur.

BULGULAR ve TARTIŞMA

İşletmedeki Hata Türlerinin Tanımlanması

İşletmede 2013-2017 yılları dâhil olmak 
üzere tüm kalite hata kayıtları incelenmiş ve 
Kalite Kontrol Bölümü’nde 4 puan sistemine 
göre kontrol edilerek kayıt altına alınan hata-
ların;  çözgü kopuğu, çözgüde yabancı iplik, 
çözgüde yabancı lif/neps, uzun çözgü kopu-
ğu, çözgü raporu yanlış, çözgüde iplik düz-
günsüzlüğü, kolon şeklinde iz, çözgü boyu 
izler ve çözgüde bükümsüz iplikler şeklinde 
olduğu,  bu hatalar içinde de yüksek hata pu-
anına sahip ve kumaş boyunca devam eden 
hataların ise ortalama %65’inin ham kumaş 
kontrolünde iplik ve/veya dokuma kaynaklı 
hata tipi olarak raporlandığı tespit edilmiştir. 
Yüksek hata puanına sahip hataların yüzdesel 
dağılımı Grafik 1’de, hata örnekleri de Şekil 
3’te verilmiştir.
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Grafik 1.Çözgü Kaynaklı ve Yüksek Hata Puanına Sahip Hata Türleri Dağılımı

(a) Rapor Hatası (b) Yabancı İplik (c) Uzun Çözgü Kopuğu

Şekil 3. Çözgü Kaynaklı Kumaşın Boyunca Devam Eden Kumaş Hata Örnekleri

İşletmede, 2017 yılında top boyama yönte-
mine göre konvansiyonel kontrol yöntemi 
ile boyanan mamul kumaşların hata verileri 
ile yenilikçi sistemin devreye alındığı 2018 
yılı mamul kumaş hata verileri incelendiğin-
de yüksek hata puanına sahip kumaş boyunca 
devam eden çözgü hataları bazında hata adet-
lerinin ve hatalı metrajların yıllara göre dağılı-

mı belirlenmiş ve sonuçlar Kutu Diyagramları 
yardımıyla Şekil 4’te gösterilmiştir. Yine bu 
yıllardaki yüksek hataların tanımlanmasına 
yönelik verilerin Pareto Analizi sonuçları ise 
Şekil 5’te verilmiştir. 

Şekil 4 ve Şekil 5’te verilen kutu diyagram ve 
pareto analiz sonuçlarına göre; 2017 ve 2018 
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yılında üretimi devam eden kalitelerden 2018 
yılında bir önceki yıla göre 40 kalitede ma-
mul kumaşta tespit edilen toplam hata sayısı-
nın azaldığı, hata adedi ve hatalı metrajlarda 
da bir iyileşme olduğu, bu yöntem ile iplik 
ve dokuma kaynaklı hatalar çok daha kısa 
süre içerisinde önlenerek bir önceki yıla göre 

mamul kumaşta; “çözgü boyu izler” %72,1, 
“çözgü bükümsüz iplik” %88,9 “uzun çözgü 
kopuğu” %86 “çözgü raporu yanlış” %24,7 
“çözgü yabancı iplik” %32 ve  “kolon çözgü 
boyu” %42 oranında azaldığı tespit edilmiş-
tir.
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Şekil 4. 2017 ve 2018 Yıllarına Ait Hata Adetleri ve Metrajlarına Ait Kutu Diyagramları

 

B (Hata Metrajı) 1 91 72 1 5795 1 0396 8029 3267 31 43 2623 1 989
Percent 29,8 24,5 1 6,1 1 2,5 5,1 4,9 4,1 3,1
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Şekil 5. Hatalara Ait Pareto Analizi

İşletmede Hata Kontrolü ve Tespiti Süre-
si, Kullanılan Kumaş ve Oluşan Tehlikeli 
Atık Miktarlarının Değerlendirilmesi

Geleneksel kontrol boyama ve kurutma yön-
temi ile yenilikçi kontrol sisteminin, Polies-
ter/Viskon/Elastan içerikli siyah renkli ku-
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maşlar ve %100 Liyosel içerikli kahverengi 
ham dokuma kumaşların boyama + kurutma 
+ manuel hata kontrol sürecine yönelik işlem 
süresi verimliliği açısından bir karşılaştırması 
Grafik 2-a’da verilmiştir. Proses süreleri ara-
sındaki belirgin fark; geleneksel kontrol bo-
yama ve kurutma yöntemine kıyasla yenilikçi 
kontrol sisteminde, çok daha az miktarda par-
ça halindeki kumaşın 12 saate varan işlem sü-
resi ile jet boyama makinelerinde işleme alın-
maksızın renklendirilmesine imkân vermesi 
ve jet boyama makinesinin çalışabilmesi için 
gerekli minimum makine doluluk oranını bek-
lemeksizin renklendirmeye imkân sağlaması 
ve dolayısıyla hatanın çok daha kısa sürede 
belirlenerek ana üretimin onayının verilmesi 
ile ilişkili olup, özellikle işletmede üretim sü-
resi verimliliğini arttırıcı önemli bir etkiye sa-
hip olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan ye-

nilikçi yöntemin en büyük avantajlarından bir 
diğeri de; kontrol amaçlı kullanılan çözgü top 
başı kumaş miktarının çok daha az olmasıdır. 
İşleme alınan kumaş miktarına yönelik siste-
min tasarım aşamasında yürütülen kumaş mik-
tarı optimizasyon çalışma sonuçlarına göre, 
bu işlem sırasında konvansiyonel yöntemde 5 
kg kumaş yerine 0,3 kg kumaş kullanımının 
işletmede muhtemel beklenebilecek hataların 
tespiti için yeterli olacağı tespit edilmiş olup, 
bu anlamda hem bu işlem sırasında kullanı-
lan kumaş miktarında yaklaşık %94’lük bir 
tasarruf sağlanırken hem de işlem sonrasında 
tehlikeli atık olarak bertaraf edilmesi gereken 
atık kumaş miktarının yaklaşık aynı oranlar-
da minimizasyonu sağlanarak kaynakta kirli-
lik kontrolünün de gerçekleştirilebildiği tespit 
edilmiştir (Grafik 2-b). 

  

                                (a)           (b)

Grafik 2.Hata Kontrolü ve Tespiti İşlem Sürelerinin, Kullanılan Kumaş ve Oluşan Tehli-
keli Atık Miktarları
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İşletmede Hata Kontrolünde Kullanılan 
Yardımcı Kimyasal Madde + Boyarmadde 
Toplam Tüketimi ile Enerji Tüketiminin 
Değerlendirilmesi

Yenilikçi yöntemin boyarmadde ve kimyasal 
madde tüketim miktarları açısından sağladığı 
avantaj geleneksel kontrol yönteminde jet bo-
yama makinesinde çektirme yöntemine göre 
kumaş boyama işleminin aksine püskürtme 
yöntemi ile boyanmasıyla ilişkili olup, bunun 
yanında yenilikçi kontrol sistemi ile sentetik 
karışımlı dokuma kumaş boyamacılığında 
kullanılması zorunlu tekstil yardımcı kim-
yasallarının kullanımının elimine edilme-
si,  kumaş cinsinden bağımsız olarak sadece 
hataların tespitine imkân sağlayan parça bo-
yama kolaylığı sağlaması ve bunun yanında 
geleneksel hata kontrol yöntemi sırasında 
oluşacak kirlilik yükündeki değişkenliğin de 
ortadan kaldırması gibi konularda üstünlük-
leri söz konusudur. Bu çalışmada incelenen 
kumaş tipleri için konvansiyonel kontrol yön-
teminde su tüketim miktarları 60,2 g/l ve 70,2 

gr/l olarak hesaplanırken, yenilikçi sistemde 
bu değerler kumaş materyalinden bağımsız 
olarak her iki kumaş tipi için de 1,7 gr/l ola-
rak belirlenmiş olup yaklaşık %94’lük madde 
tasarrufu sağlandığı tespit edilmiştir (Grafik 
3-a). Diğer yandan, enerji tüketiminin yüksek 
olduğu geleneksel boyama yöntemiyle hata 
kontrolünde en önemli enerji tüketimi, uzun 
süreli boyama işleminde ve ardından ramöz 
kurutucuda gerçekleşmektedir. Yenilikçi sis-
temde, püskürtme boyama yöntemiyle kısa 
sürede boyanan kumaş, ardından ramöz kuru-
tucuya alınmadan vakumlu kurutma adımıyla 
kurutularak önemli ölçüde enerji tasarrufu-
nun sağlanabildiği tespit edilmiştir. Öyle ki; 
geleneksel hata kontrol yönteminde Poliester/
Viskon/Elastanve %100 Liyosel kumaşlarda 
sırasıyla enerji tüketimi 33 kWh ve 27 kWh 
olarak tespit edilirken, yenilikçi sistemin kul-
lanımıyla bu değer 6,9 kWh’a indirilerek her 
iki kumaş türünde sırasıyla yaklaşık %79 ve 
%74 oranlarında bir tasarruf sağlanabildiği 
tespit edilmiştir (Grafik 3-b).
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                                            (a)      (b)

Grafik 3. Hata Kontrolü ve Tespitinde Kullanılan (a) Kimyasal ve Boyarmadde, (b) 
Enerji Tüketimi

Hata Kontrolünde Kullanılan Su ve Atıksu 
Oluşumunun Değerlendirilmesi

Geleneksel yöntemde kumaş kontrolü için 
çözgü başı boyama, çektirme yöntemine göre 
minimum kapasiteli HT makinesinde düşük 
flotte oranlarında yapılmasına rağmen su tü-
ketimi ve atıksu miktarları dikkate değer bo-
yutlardadır. Yenilikçi sistemin sürdürülebilir-

lik ve doğal kaynak kullanımı üzerindeki en 
önemli etkisi; özellikle hata tespiti amacıyla 
boyama işleminin su tüketiminde Poliester/
Viskon/Elastan ve %100 Liyosel kumaşlarda 
sırasıyla %98 ve %99 oranında tasarruf sağ-
larken, her iki kumaş türü için atıksu oluşumu 
sıfırlanarak kaynakta atıksu kirliliği ortadan 
kaldırılmıştır (Grafik 4). 

  

                                           (a)     (b)

Grafik 4. Hata Kontrolü ve Tespitinde Kullanılan (a) Su Miktarı (b) Oluşan Atıksu Miktarı
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Bu kirlilik kaynağının ortadan kalkması ile 
birlikte; işletmenin atıksu arıtma tesisine ge-
len toplam biyolojik olarak parçalanabilen 
kirlilik yükü içinde ortalama %11’lik paya 
sahip olan hata kontrol ve tespiti kaynaklı 
kirlilik yükü de sıfırlanarak, arıtma tesisine 
gelen kirlilik yükü azaltılmıştır. 

Dokuma kumaşların tamamının manuel 
yönteme göre kontrol edildiği tekstil işlet-
melerde, ham ve mamul kumaş kontrolleri 
için etkin bir yöntem uygulaması son derece 
önemlidir. Kumaş hatalarından dolayı, birinci 
kalite olarak sevk edilemeyen kumaşın satış 
fiyatı hatanın boyutuna göre %50’den fazla 
düşmekte ve işletmelerin satış-kar oranını 
önemli miktarda etkilemektedir. Bu nedenle, 
dokuma kumaş hatalarının sürekli izlenmesi 
ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi konula-
rında yardımcı olacak yeni tekniklerin işlet-
me içinde geliştirilmesi, üretim verimliliğini 
arttırmak açısından önemli olmaktadır.

SONUÇ

Can Tekstil İşletmesi’nde tasarlanan ve bu 
çalışmaya konu olan hata kontrol sistemi; ön-
celikle farklı karışımlardaki dokuma kumaş 
üretiminde kumaş kalite hatalarını belirle-
mede işlem süresini kısaltarak proses optimi-
zasyonu sağlarken aynı zamanda da çevresel 
performansı iyileştirici önemli avantajlara da 
sahip olduğu bu çalışma ile ortaya konulmuş-
tur. Tekstil endüstrisinin global trendleri ta-

kip etme ve kalite yaklaşımını her geçen gün 
üst seviyeye çıkarma hedefi günümüzde; su, 
yardımcı kimyasal madde, boyarmadde ve 
enerji gibi önemli kaynakların kullanımının 
azaltımına odaklanmaktadır. Bu nedenle, bu 
çalışamaya konu olan yenilikçi kontrol sis-
temi ile kaynak kullanımının azaltılması ve 
optimizasyonu, bu işletme özelinde ve tekstil 
endüstrisi genelinde gelecek hedeflerini sağ-
lamak açısından önemli bir gelişmedir. Bu 
tasarım ile kumaş ve ortaya çıkan tehlikeli 
atık miktarında %94, boyarmadde ve su tüke-
timlerinde sırasıyla %98 ve %99 oranında ve 
enerji tüketiminde de ortalama %77 oranında 
tasarruf sağlanarak sürdürülebilir üretim he-
defi doğrultusunda doğal kaynak kullanımı 
azaltılmış, geleneksel  yöntemde benimse-
nen yaygın kimyasal tüketimine karşın hiçbir 
yardımcı kimyasal madde kullanılmadan ve 
atıksu oluşturmadan, işletmenin ZDHC prog-
ramına uyum süreci hızlandırılmış, kapasite 
ve organik madde kirliliği bazında işletmenin 
atıksu arıtma tesisi yükü ve dolaylı da olsa 
genel işletme maliyetleri de azaltılmıştır.

ÖNERİLER

Gerek hammadde/yardımcı kimyasal madde 
gerek su kullanımı/atıksu oluşumu ve gerek-
se enerji tüketiminin ham kumaş kontrolün-
de etkin olarak kullanılabileceğini gösteren 
bu çalışma sonuçlarının, kaynakta kirliliğin 
azaltılması ve işletmeye ekonomik kazanım 
sağlaması açısından benzer üretimi yapan 
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tesisler için iyi bir uygulama örneği olarak 
değerlendirileceği düşünülmektedir. Ayrıca, 
bu sistemin üretimde dokuma makineleri ile 
entegre edilerek ham kumaş hatalarının ye-
rinde kontrolünün sağlanabileceği otomatik 
bir sistemin geliştirilmesine de katkı sağlaya-
bileceği düşünülmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: With increased capacity and experience in many years, Turkey has reached one 
of the world’s leading textile supplier. One of the most important sub-sectors of textile garment 
and apparel industry is woven fabric industry. In 2015, the share of woven fabric exports in 
total textile exports was 24.9% (ITKIB, 2016: 5). According to the data of ITC Trademap 2016, 
prepared by the International Trade Center for trade statistics for business development; pol-
yester/viscose blended fabrics exports to Turkey, across the world after China and India ranks 
third. The textile industry is one of the most important sectors that needs high levels of water, 
chemicals and energy in dyeing and finishing processes. Sustainable production in the textile 
sector as in all sectors; it brings new challenges to the economic, environmental and social ob-
jectives. Today, the approach adopted for the correct management of limited natural resources is 
driving the production towards “circular economy”. This approach guides businesses to design 
their products or technologies more environmentally friendly in order to optimize their proces-
ses, which gives them significant competitive advantages. In the literature, it is stated that this 
holistic approach, “cleaner production practices” can provide a resource reduction potential of 
10-15% on average without making high-cost investments to enterprises. (Alkaya et al., 2011: 
16) In this research, it has been scientifically tried to present scientifically that the innovati-
ve error control system, which is developed with an innovative approach within the scope of 
its own resources and which continues the patent application process, is a good management 
practice example that provides pollution control at the source by increasing the production and 
environmental performance as an environmentally friendly technology. Aim: The aim of this 
study is in an integrated textile mill that produces mainly synthetic blended woven fabrics, 
firstly, it is designed for the control of greige fabric for all types of fabrics and has an adverse 
effect on the environmental performance of the mill. In the HT type jet dyeing machine, which 
is applied as a traditional method for greige fabric control and the drying process in the stenter 
dryer completely removing, reducing the lost time between the weaving and dyeing processes, 
reducing with the use of an innovative dye-based defect control system that allows dyeing and 
drying in low quantity fabrics, and aiming to determine the weaving defects in an efficient and 
rapid manner by means of automatic and safe dyeing and drying. Method: In this study, qua-
lity defect types recorded by Quality Control Department according to 4 Point Quality Control 
System were examined and defects occurred on fabric based on warp direction, the data for the 
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defects and fabric lenght were statistically evaluated. As a material, polyester/viscose/elastane 
content black dyed fabric, which represent 83% of the production and dyed in double bath, and 
100% lyocell content woven fabrics, which represent 10% and are dyed in a single bath are 
examined. The optimum amount of fabric required for defect detection in the innovative dyeing 
system designed for control was determined by the studies carried out in the mill for 3 months. 
Acid dyestuff is selected which are easily soluble in water and has low pollution is preferred. 
In the last stage of defect control, manual control method is used in the quality control tables 
under 1000 lx lighting. In the environment impact assesment, the amount of material (fabric) 
required in the production, amount of energy, amount of wastewater generated from water and 
process, amount of dyestuff and chemical used and the amount of hazardous solid waste are 
taken as basis. Findings and Results: Against to conditional dyeing system,in the environ-
ment-friendly dyeing system, a decrease of  94% in the amount of the fabric and the hazardous 
waste and a pollution of 11% from this process to the wastewater treatment plant were prohi-
bited, the consumption of dyestuff, water consumption and the process were important. It has 
been determined that the energy consumption with an input is 98%, 99% and 77% respectively. 
Conclusion: In the perspective of all these data; this innovative dyeing system, designed by Can 
Tekstil Integrated Enterprises, is in the process of applying for patent in Turkish Patent Institute, 
while providing process optimization as well as providing economic benefit to the enterprise by 
reducing the pollution at the source as a result of the efficient use of greige materials, dyestuff, 
water and energy in greige and finished fabric control. It has been determined that it can be 
considered as a good application example for the plants which produce similar production in 
terms of clean production and sustainability.



DERGİ HAKKINDA

UHMFD “Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi” 2014 yılı itibariy-
le yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan 
yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkar-
maktadır. Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden 
yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. 
Dergimizde Mühendislik ve Fen Bilimleri  alanı içerisinde değerlendirilebilecek her türlü 
yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü  Prof. Dr. Bülent EKER olup, dergi yö-
netim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim 
kurulu başkanı derginin o anki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin 
aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin ona-
yından geçmeli ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içe-
risinde yazarın bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen 
çalışmalar sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu 
üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar 
için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş 
olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartla-
rına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca  bilimsel 
çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında 
yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim 
kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her 
türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul 
ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü 
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem süre-
cine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi 
vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak 
isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-
lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gön-



derilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan çalış-
malar ancak yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. 
Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan 
çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda 
sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi ol-
mayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde 
kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına 
uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile oku-
yucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek 
makale baz alınarak yapılmaktadır. 
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“International Refereed Journal of Engineering and Natural & Applied Sciences” 
(UHMFD) has started to publish articles as of 2014. Our journal includes valuable and qualifi-
ed articles which will provide sources for the literature. Our journal is an international refereed 
journal, and published three times in a year . The issues of our journal are published in APRIL, 
AUGUST and DECEMBER. Both online and hard versions of the journal are available. Our 
journal welcomes all types of articles with respect to Engineering and Natural & Applied Sci-
ences. Editor-in-Chief of the journal is Prof. Dr. Bülent EKER who carries out their activities 
in accordance with the decisions taken by the Executive Board of the journal. Editor-in-Chief 
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their fields, and is expected to be granted with positive opinions of referees as to being eligible 
for publishing. Within the same issue, single article of the author is published. If the author has 
more than one article which is approved by referees and the executive board, those are lined 
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for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the system are considered to be 
transferred to the journal. Author or authors are regarded to have agreed on this and have been 
included in this system by committing to act in accordance with the publishing conditions of 
the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
is the single body which takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, 
scientific and advisory boards of the journal. 



In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
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of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are 
not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not charge any fee thus 
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YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-



rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.



18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-
luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 



gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

• YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ 
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER 
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR 
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE 
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.
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14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
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relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
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YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2 Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3 Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.

•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.



•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 
and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 



durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2 If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3 The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4 Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5 None of the authors can assert legal rights on the journal.

6 The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7 The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8 Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9 None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10 The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13 If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14 The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 



be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



 

REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2 Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3 Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4 Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5 What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6 Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7 How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8 Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9 Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10 Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11 Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12 What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13 Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14 If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15 Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16 Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17 Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process is 
confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an official 
document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps are 
taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18 Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot 
interfere in this process.

19 Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with 
exclusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 



or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 
not be published.

20 Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21 What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 
of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 
official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 
board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and 
published even if it has obtained referee approval and completed the publication process. 
The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 
author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 
not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 
should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 
ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 
accept any liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in 
legal process belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual 
and material responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any 
liability in this matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally 
reserves its legal rights.
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