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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 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 
Belge No: 12880) 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 çalış-
manın 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. 
İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta 
kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 
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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 9001-2008 Doc. 
No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) 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 
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format of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access 
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.
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Değerli Okurlar,

Dergimizin bu sayısını yine büyük bir sevinç ve heyecanla hazırlayıp sizlere sunuyoruz. Bu sayımızı da önceki 
sayılarımızda olduğu gibi özenle hazırlamaya çalıştık. Dergimizin bu sayısında toplam 3 çalışmaya yer vermiş 
bulunmaktayız. Yine bu sayıda birbirinden değerli çalışmaların sayıya kazandırılmasında aktif görev alan sayı 
hakemlerimize ve emeği geçen tüm dergi ekibine teşekkür ederim. Dergimiz her sayısında farklı çalışmalara yer 
vererek mühendislik ve fen bilimleri alanlarına önemli katkı sağladığı düşüncesinde olmak bizleri ayrıca mutlu ve 
motive etmektedir. Umuyoruz ki dergimiz hak ettiği yerlere kısa süre içerisinde gelerek ilgili indekslere hızla sahip 
olacaktır. Siz değerli okur ve yazarlarımızın desteği ve katkılarıyla bu inancımızın daha da artmaktadır.  Ayrıca, 
bizlere destek verip katkıda bulunan herkese buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Siz değerli okurlarımızın istek 
ve önerilerinizi de bekler, bir sonraki sayımızda görüşene kadar sevgiyle kalmanızı dilerim.  Saygılarımla.

(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 şartlarda oluşan ya 
da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim 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 manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul 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 haklar kanununa aykırılık içeren 
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi 
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda 
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir 
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz 
bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, 
kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Hakan AÇIKGÖZ
Editör 
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Distinguished Readers,

We have prepared this volume of the journal with great joy and excitement. We have paid great attention to 
the preparation of this volume just like in other volumes. There are a total of 3 papers in this volume. We thank the 
volume referees and the whole journal team who have made great contribution to the preparation of the volume. Our 
journal includes different papers in every volume and makes significant contribution to the fields of engineering and 
science; this makes us happy and motivated. We hope that our journal will come into its own in short time and will 
be indexed in relevant ones rapidly. Our belief in this increases even more thanks to the support and contribution of 
our readers and authors. We would like to thank everyone who supports and contributes to us. We are also waiting 
to hear your desires and suggestions and wish you all the best until seeing you in the next volume. Best regards.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. Our 
journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any 
responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give 
this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 
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KİLİS ŞARTLARINDA ISI POMPASI VE GÜNEŞ KOLLEKTÖRLÜ 
HİBRİT SİSTEM TASARIMI İLE BİR EVİN ISI ENERJİSİ İHTİYACININ 

OPTİMUM KARŞILANMASI (1)

OPTIMUM FULLFILLMENT OF HEAT ENERGY REQUIREMENTS OF 
A HOUSE BY A HYBRID SYSTEM DESIGN WITH HEAT PUMP AND 

SOLAR COLLECTOR UNDER THE CONDITIONS OF KİLİS 

İpek ATİK
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü,  

Kilis  / Türkiye 

Öz: Enerji üretiminde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanmak gittikçe önem kazanmaktadır. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarından enerji sağlamak ülkelerin gelişmişlik 
düzeyini de belirleyen önemli kriterlerden biridir. Ülkeler bu 
konuda farklı teşvik politikaları izleyerek enerji ihtiyacını 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama konusunda 
gelişme göstermektedir. Enerji tüketim alanlarından önemli 
bir paya sahip alan konutlardaki ısı enerjisi tüketimidir. 
Çalışmamızda bir evde tüketilen ısı enerjisi ihtiyacının 
yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı pompası ve güneş 
kollektörü ile sağlanması planlanmıştır. Bunun için hibrit 
sistem tasarımı yapılmış, sistemin enerji üretim verileri 
elde edilmiştir. Çalışma bölge olarak Türkiye Güneydoğu 
bölgesinde Kilis İli’nde yapılmıştır. Çalışmada bölgenin 
coğrafi koşulları gözönüne alınmıştır. Güneşlenme süresinin 
uzun olması bölgenin tercih edilmesinde etken sebeplerden 
biridir. Sistem tasarım ve analizlerinde GeoTSOL basic 
2.0 programının demo versiyonu kullanılmıştır. Tasarımı 
hibrit sistem tasarımı yapılırken evin ısı enerjisi ihtiyacını 
optimum oranda sağlması amaçlanmıştır. Ayrıca sistem 
maliyet analizleri yapılmış ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Fotovoltaik, Isı Pompası, 
Kilis İli, Sistem Maliyeti

Abstract: It is becoming more and more important to use 
clean and renewable energy sources in energy production. 
Providing energy from renewable energy sources is one of 
the important criteria that determine the level of development 
of countries. Countries are following different incentive 
policies and demonstrating progress in providing energy 
from renewable energy sources. Heat consumption in 
housing is one of the areas with a significant share in energy 
consumption. In our study, the aim is optimum fulfillment 
of heat energy requirements of a house by renewable energy 
sources with a heat pump and solar collector. In order to 
accomplish this, a hybrid system has been designed, and 
energy production data of the system were obtained. The 
study was conducted in the city of Kilis in the Southeastern 
Region of Turkey. GeoTSOL basic 2.0 demo was used in 
system installment and analyses. In designing of the hybrid 
system, meeting heat energy requirements of the house at an 
optimal level was aimed. Moreover, system cost analyses 
were conducted and evaluated.

Key Words: Solar Energy, Photovoltaic, Heat Pump, City 
of Kilis, System Cost
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GİRİŞ

Ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen 
önemli kriterlerden biri enerji ihtiyacını kar-
şılayabilmesidir. Ülkeler gelişmişlik düze-
yini arttırma yönünde temiz ve çevre dostu 
yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve 
kullanımı konusunda çalışmalar yapmaktadır. 
Enerji kaynağı olarak kullanılan petrol, kö-
mür, doğalgaz gibi fosil kaynakların azalma-
sı, hatta tükenmesinden  dolayı yenilenebilir 
enerji kaynaklarına olan ihtiyaç daha da art-
maktadır (Caglar, 2016; Yek, 2016). 

Yenilenebilir enerji kaynaklarında güneş 
enerjisi temiz ve sınırsız olması yönüyle bu 
konuda birçok çalışma yapılmaktadır. Güneş 
enerjisinden elektrik enerjisi üreten sistemler 
fotovoltaik sistemlerdir. Fotovoltaik sistemler 
güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisi-
ne dönüştürebilmektedir (Altuntop ve ark., 
2012: 747-751).

Yeraltı ısı pompası sistemleri de jeotermal 
ısıtma  enerjisinden faydalanma yönün-
de avantaj saplayan sistemlerdir. Yeraltı ısı 
pompası sistemleri toprak ısısından faydala-
nılmaktadır. Özellikle konut ısıtma sistemle-

rinde daha çok tercih edilmektedir. Aynı şe-
kilde bu sistemlerde soğutma işlemlerinin de 
yapılması mümkündür. Ülkemiz jeotermal ısı 
enerjisi bakımından dünyada yedinci sırada 
yer almaktadır. Sistem kurulum  maliyetini 
3-4 yıl içerisinde karşılamaktadır (Batık ve 
ark., 2000; Lund ve ark., 2000: 345-349). 

Çalışmamızda konutun ısı enerjisi ihtiyacının 
optimum düzeyde karşılanması yönünde ısı 
pompası ve fotovoltaik sistem birlikte kul-
lanılarak bir hibrit sistem tasarımı yapılmış-
tır. Çalışmada GeoTSOL programının demo 
versiyonu kullanılmıştır. Çalışmada konut ısı 
ihtiyacı ve bölge iklim bölgeleri tanımlanarak 
analizler yapılmıştır.

BÖLGE PROFİLİ

Çalışma güneşlenme süresinin yüksek oldu-
ğu ve ısı pompası sistemlerinin kullanımının 
mümkün olduğu Kilis İli tercih edilmiştir. . 
Kilis 360 42’ 57’’ kuzey enlemi ve 370 6’ 54’’    
doğu boylamları arasında yer alır. Türkiye gü-
neydoğu Anadolu bölgesinde yer alan, rakımı 
yaklaşık 680m olan bir yerleşim yeridir. Kilis 
İli güneşlenme süreleri verileri Şekil 1’de ve-
rilmiştir (Kilis, 2016). 
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 Şekil 1. Kilis İli  Aylık Güneşlenme Süreleri (Saat)  (GEPA, 2016)

Şekil 1’den görüldüğü üzere yıllık bazda de-
ğerlendirildiğinde güneşlenme süresinin en 
fazla olduğu ay 11.48 saat-gün ile haziran 
ayıdır.  Yaz aylarında ortalama güneşlenme 
süresi 11.25 saat-gün iken, ışınımın en az ol-
duğu kış ayları ortalaması 5.06 saat-gündür. 
Aylık bazda toplam ortalama güneşlenme sü-
resi 8.15 saat-gündür. 

MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışmada bir konutun ısı ihtiyacını karşıla-
ması yönünde pv sistem ve ısı pompası bir-
likte kullanılarak hibrit sistem tasarımı yapıl-
mıştır. Tasarımda GeoTSOL basic 2.0 prog-
ramının demo versiyonu kullanılmıştır. Siste-
min şematik gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. 
Çalışmanın yapıldığı konutun konum yeri 
kuşbakışı gösterimi Şekil 3’de belirtilmiştir.
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Şekil 2. Hibrit Sistem Şematik Gösterim

Şekil 3. Tasarım Yapılan Konut Kuşbakışı Gösterim (Googlemap, 2016)

Konutta kullanılabilir ısıtılması gereken alan 
130m2’dir. Ortam sıcaklığının ortalama 21οC 
olması istenmektedir. Minimum sıcaklık de-
ğeri olarak 14οC olarak belirlenmiştir. Isıt-

ma sisteminde borudan geçecek olan suyun 
sıcaklığı ilk değeri 35 οC, borulardan dolaş-
tıktan sonraki sıcaklık değeri 27 οC olması 
istenmektedir. Bu sıcaklık değerlerinin sağla-
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nabilmesi için aylık elektrik güç hesaplaması 
yapıldığında yıl genelinde toplamda 53 kWh/
m2’dir. 

Sıcak su ihtiyacı olarak konutta 4 kişilik bir 
ailenin yaşadığı düşünülerek, günlük kişi başı 
ortalama 40lt su ihtiyacı belirtilmiştir. Konut-
taki sıcak su değeri standart sıcaklık değeri 
kabul edilen 45 οC ‘dir. Bu bağlamda su ısıt-
ma için gerekli enerji tüketimi yıllık 1.912 
kWh’dir.

Sistemde Brine/Water firmasının, 6 kW gü-
cünde olan ısı pompası kullanılmıştır. Jeoter-
mal kolektörün yüzey alanı 200m2’dir. Su ye-
raltında 10m derinlikte dolaşacaktır. Yer altı 

suyu sıcaklığı 10 οC’dir. Isınmış su depolama 
tankı 300lt hacme sahiptir ve 100 mm kalınlı-
ğında yalıtım tabakası mevcuttur. 

Güneş paneli olarak Standart flat-plane kol-
lektör kullanılmıştır. Herbiri 1m2 yüzey ala-
nına sahip 6 adet kolektör kullanılmıştır. Pa-
nellerin güneşten faydalanma açısından eğim 
açısı 30ο olarak belirlenmiştir.

 BULGULAR 

Tasarımı yapılan sistem Kilis iklim şartları 
baz alınarak yıllık bağlamda değerlendiril-
miştir. Buna gore sistemin su sıcaklık değeri 
değişimleri, ısı pompasındaki katkısı ile su sı-
caklık değişimi verileri Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Sistem Su Sıcaklık Değişimi
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Şekil 4’den görüldüğü üzere sistemin yelaltı 
su sıcaklık değeri yaz aylarında ısı pompası 
kullanımına ihtiyaç olmadan istenilen değer-
lerin üzerindedir. Fakat özellikle sonbahar ve 
kış aylarında yeraltı su sıcaklık değeri düşük 
olduğundan ısı pompası ile istenilen değer-
lere çıkarılmıştır. Sistemde ısı pompasına ek 

olarak pv sistem ile birlikte tasarımı yapılan 
tüm sistemin enerji üretim verileri ve siste-
min performans faktörü değer verileri yıl ge-
nelinde aylık bazda değerlendirilmiştir. Buna 
verilere ait gösterim Şekil 5’te gösterilmek-
tedir. 

Şekil 5.  Sistem Performans Faktör Ve Enerji Tüketimi Değişimi

ekil 5’den görüldüğü üzere sistemde yıl bo-
yunca tüketilen enerji verileri gösterilmekte-
dir. Isı pompasından kış ve sonbahar ayların-
da enerji tüketimi fazla iken, kollektördeki su 
için gereken enerji ihtiyacı tüm aylarda yak-
laşık değerdedir.

SONUÇ

Kilis İli güneş enerjisi potansiyeli bakımından 
zengin ve yeraltı suyu istenilen değerlere ya-

kın olduğundan bölgede yapılan çalışma böl-
ge şartlarına uygundur. Analizlerde tasarımı 
yapılan   sistemin yıl içerisindeki enerji üre-
tim ve tüketim değerleri incelenmiştir. Veriler 
iklim ve coğrafi koşullar gözönüne alınarak 
yapılmıştır. Sistem kurulumunda kullanılan 
ekipmanlar ülke koşullarında kolaylık ula-
şılabilen ve ekonomik ekipmanlardır. Buna 
göre yıllık toplamda sistem yeraltı suyu ısıt-
ma sisteminde istenilen değerlere ulaşmada 
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5301 kWh, ısının kollektörden dolaşımı için 
2222 kWh enerji kullanımı gerçekleşmiştir.
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EXTENDED ABSTRACT

It is becoming more and more important to use clean and renewable energy sources in energy 
production. Providing energy from renewable energy sources is one of the important criteria 
that determine the level of development of countries. Countries are following different incen-
tive policies and demonstrating progress in providing energy from renewable energy sources. 
Heat consumption in housing is one of the areas with a significant share in energy consump-
tion. In our study, the aim is optimum fulfillment of heat energy requirements of a house by 
renewable energy sources with a heat pump and solar collector. In order to accomplish this, a 
hybrid system has been designed, and energy production data of the system were obtained.  The 
intensity of solar radiation is approximately 1370 W / m². However, as a result of the atmosp-
heric phenomena, radiation intensity of 0-1100 W / m² reaches the earth. Even a very small 
amount of such a high energy is much more than the total energy consumption in our world. 
The prospect of such a powerful energy source has only been understood in the 1970s, and since 
then, work has accelerated. Basically, solar energy is utilized by two main different methods. 
These; Thermal and electrical energy. Acquisition of hot water by means of thermal  and elect-
ric energy production can be realized. The purpose of this system is to obtain thermal energy 
from the sun. Directly as thermal energy can be taken as well as the required thermal energy can 
be converted to electricity using the necessary equipment. But this practice is more commonly 
used in our country to obtain hot water. The maximum temperature values   they reach are around 
70 °C. Cells called photovoltaics are used for direct electrical energy production. Photovoltaic 
cells, by photovoltaic effect, enable the generation of electric current by moving the electrons 
contained in the photons in the solar radiation. Photovoltaic cells combine to form modules, 
while modules combine to form panels. The photovoltaic system is a system that basically turns 
the solar rays on the semiconductor material called photovoltaic cell into a resultant electric 
energy. The study was conducted in the city of Kilis in the South-eastern Region of Turkey. 
Kilis preferred to have a high sunrise time and to use heat pump systems. Kilis  is located bet-
ween 36042 ‘57’ ‘north latitude and 370 6’ 54 ‘’ east longitude. Turkey is a settlement located 
in the southeast Anatolia region with an altitude of approximately 680m. When evaluated on 
an annual basis, the maximum sunrise time is 11.48 hours-June and June. The average suns-
hine duration in summer is 11.25 hours-day, while the minimum solar radiation is 5.06 hours-
day. The total average sunshine duration per month is 8.15 hours per day. GeoTSOL basic 2.0 
demo was used in system installment and analyses. In designing of the hybrid system, meeting 
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heat energy requirements of the house at an optimal level was aimed. Moreover, system cost 
analyses were conducted and evaluated. As solar energy is a clean and unlimited one among 
renewable energy resources, many studies were carried out about it. Photo voltaic systems are 
systems which produces electricity out of solar energy. Photo voltaic systems can transform 
solar energy directly to electricity. Underground heat pump also provides advantages to benefit 
from geothermal heat energy. Soil heat is benefited for underground heat pump. It is preferred 
especially for home heat systems. Likewise it is possible to use these systems for cooling pro-
cedures. Out country is ranked as 7th of the world in terms of geothermal heat energy. System 
compensates its installation cost in 3-4 years. In our study, a hybrid system was designed by 
being used with heat pump and photo voltaic system to meet heat energy necessity of the home 
as optimum. Demo version of GeoTSOL program was used in the study. analyzes was carried 
out by defining heat necessity of the home and climate of the region in the study. In addition to 
the heat pump in the system, the energy production data of the system designed together with 
the PV system and the performance factor values of the system are evaluated monthly. As Kilis 
is rich in energy potential and underground water is nearly as much as required, study carried 
out in the region is in accordance with condition of the region. Yearly energy production and 
consumption values of the system which was designed in analyzes were reviewed. Values were 
determined by considering climate and geographical conditions. Equipments which were used 
for installation of the system are easily available in markets of the country. According to this, 
system has used 5301 kWh to obtain required values for heating underground water and 2222 
kWh for circulation of the heat.
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AYDINLATMA ENERJİSİ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: 
ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ (1)

A CASE STUDY ON LIGTHING ENERGY EFFICIENCY: SAMPLE OF 
INDUSTRIAL BUILDING

Semiha KARTAL1, Şule YILMAZ ERTEN2

1-2Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Edirne / Türkiye  

Öz: Çevreye duyarlı, enerji tasarrufu sağlayan, yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanan yaklaşımlarla geleceğin 
mimarisinde sürdürülebilir bir anlayış ile yapıların inşa 
edilmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda yapılarda bina 
performansının ve enerji etkinliğinin yükseltilmesi 
için ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme 
ve aydınlatma sistemleri önem kazanmaktadır. Enerji 
verimliliği konusunda aydınlatmanın önemli bir pay 
oluşturduğu sektörlerden biri de endüstri yapılarıdır. 
Bu çalışmada örnek bir endüstri yapısı incelenerek 
aydınlatma enerjisi tüketiminin yüksek olduğu bir 
atölye seçilmiş ve atölye Dialux aydınlatma programı 
ile modellenerek aydınlatma enerjisi tüketim hesabı 
ve görselleştirmesi yapılmıştır. Çalışma üç farklı 
senaryoda ele alınmıştır. Birinci senaryoda mevcut 
durum analizi, ikinci senaryoda mevcut armatürlerle 
olması gereken minimum aydınlık düzeyinin sağlanması 
ve son olarak üçüncü senaryoda armatür değişikliği 
ile öneri durum analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği, Aydınlatma 
Enerjisi, LED

Abstract: It’s inevidable to create buildings with 
a sustainability aspect in future’s architecture via 
approaches that don’t use up resources, save energy 
and are environmentally conscious. In this context, 
heating, cooling, ventilation, air conditioning and 
illumination systems have gained importance in order 
to increase energy efficiency and building performance. 
As examined according to the sectors, electrical 
energy is most consumed at industrial buildings. 
Accordingly, efficient usage of electrical energy at 
industrial buildings becomes important. In this study, 
one of the industrial buildings, in which the importance 
of energy efficiency takes a big share, is taken as a 
sample and introduced, and Dialux software that 
will be used for modelling is examined. Illumination 
energy consumption calculation and visualisation is 
done by modelling a space of the industrial building 
that has high consumption of illumination energy. 
Current situation is determined via illumination and 
energy consumption calculations by using Dialux 
software and the proposed condition is modeled for 
a comparison with the current situation.

Key Words: Energy Efficiency, Lighting Energy, LED
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GİRİŞ

Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalite-
sinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim ka-
litesi ve miktarının azalmasına yol açmadan 
enerji tüketiminin azaltılması enerji verim-
liliğinin başlıca hedefidir. Enerji verimliliği 
konusu insan sağlığı, çevre ve ekonomi baş-
lıklarıyla önemini daha da artırmaktadır. Tüm 
sektörlerde ısıtma, soğutma, havalandırma 
ve aydınlatma için enerji tüketimi söz konu-
sudur. Üretimi, kaliteyi ve performansı dü-
şürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji 
tasarrufu sağlanması enerji tüketen tüm sek-
törlerin temel hedefi olmuştur.  Aydınlatma 
için gereken elektrik enerjisinin sanayi ül-
kelerinde %5-15, gelişmekte olan ülkeler-
de %86 ve dünya genelinde ise %19 olduğu 
açıklanmıştır (Anonim 1). Türkiye’de ise tü-
ketilen elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın 
payı % 3 oranındadır (Anonim 2). Sektörlere 
göre enerji dağılımına bakıldığında ise % 42 
oranında enerji tüketiminin endüstri alanında 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu tüketim 
içinde kullanıcı performansı da düşünülerek 
aydınlatmaya yönelik alınan tasarruf önlem-
lerinin önemi artmaktadır.

Doğal aydınlatmanın maximum tutulduğu bir 
aydınlatma ile doğal ışığın yeterli olmadığı 
durumlarda yapay aydınlatmayla desteklenen 
bir aydınlatma önerisinde minimum enerji 
harcanarak mekânın aydınlatılması enerji ve-
rimliliği açısından önemlidir. 

Bu konuya ilişkin birçok çalışma yapılmıştır. 
Ofis yapılarında aydınlatma için kullanılan 
elektrik enerjisi tüketimlerini azaltmaya yö-
nelik çözümlerin vurgulandığı bir çalışma-
da, günışığı aydınlatmasının yanı sıra yapay 
aydınlatmanın kullanımından söz edilmiştir 
(Dubois vd., 2011). 

Bir başka çalışmada günışığı aydınlatmasının 
yapılardaki öneminden söz ederek, doğal ışı-
ğın insanlar üzerindeki fiziksel ve ruhsal et-
kilerinin ve çalışanların performansına olan 
katkıları açıklanmıştır (Barrett, 2009).

Bir üniversite yapısının aydınlatma sistemi 
için tüketilen enerji miktarı ve CO2 salınımı 
dört ayrı durum için hesaplanmış ve daha az 
elektrik enerji tüketimi için önerilerin gelişti-
rildiği (Stefano, 1999). çalışmanın yanı sıra iç 
mekan aydınlatmasında gereksinimlere göre 
bir model önerisinin geliştirildiği ve öneriye 
göre aydınlatma ve tüketilen enerji miktarla-
rının hesaplandığı çalışmalar da bulunmakta-
dır (Stokes, vd., 2004). 

Yapılan bir diğer çalışmada ise başlangıç-
ta 100 lüksten az aydınlatma şiddetine sahip 
15 işyerinde aydınlatma şiddetindeki artış 
sonucunda verimlilikte %4-35 oranında artış 
gözlenmiştir (Kürkçü vd., 2014). Ayrıca ay-
dınlatma simülasyon programlarından Dialux 
aydınlatma programının da içinde bulunduğu 
birçok aydınlatma programının incelendiği, 
örnek yapılar üzerinde bu programların uygu-
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landığı çalışmalar da mevcuttur (Ochoa vd., 
2011). 

Enerji üretiminin kısıtlı ve maliyeti yüksek 
olan ülkelerde, özellikle endüstriyel yapılar-
da aydınlatma yükünden elde edilecek tasar-
ruf önemlidir. Çalışmada endüstri yapılarının 
tercih edilmesinin nedeni, gereksinim duyu-
lan enerjinin önemli bir payının da aydınlat-
mada tüketiliyor olmasıdır. Ayrıca doğal ay-
dınlatma sistemleri ile günışığından yararla-
nılan zaman dilimindeki yararlanma oranını 
artırarak yapay aydınlatmaya olan gereksi-
nimi azaltan çözüm önerilerini araştırmaktır. 
Doğal aydınlatmanın yetersiz olduğu durum-
lar için ise yapay aydınlatma ile öneriler ge-
liştirilerek enerji verimliliğinin maksimum 
olabileceği çözümler değerlendirilmiştir.

ENDÜSTRİ YAPILARINDA 
AYDINLATMA 

Endüstriyel yapıların aydınlatılmasında, orta-
ya çıkan ürün kalitesi, çalışanların sağlığı ve 
iş kazalarının önlenmesi gibi faktörler olduk-
ça önemlidir. Aydınlatmaya gereken önemin 
verilmediği durumlarda, çalışanlarda görsel 
ve sinirsel yorgunluk, kusurlu üretim oranın-
da artış, kusurlu ürün ayıklamasında başarı-
sızlık, üretimde verim ve kalitenin düşmesi ve 
iş kazalarında artış gibi çeşitli olumsuzluklar 
ortaya çıkmaktadır. Yapılan işin verimliliği 
açısından gerekli olan aydınlatmayı sağlar-

ken enerji verimliliğini temel prensip olarak 
değerlendirmek önemlidir (Sirel 1993). 

Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için 
dikkat edilmesi gereken noktalardan bazıları 
şöyle sıralanabilir;

Endüstri yapılarında kullanılacak ışık kay-
naklarının etkinlik faktörleri yüksek ve ömür-
leri uzun olmalıdır. Kirlenmenin fazla oldu-
ğu geniş hacimli üretim hollerinde tavan ve 
duvarlardan yansıyan ışığın katkısı düşük ol-
duğu için armatürler direkt ışık dağılımlı ol-
malıdır. Armatürler ayrıca, ortamda olası toz, 
kir, nem ve patlayıcı gazlara karşı korunma-
lı, elle dokunulabilecek mesafelerde olanlar 
ise tamamen izole edilmelidir (Onaygil vd., 
2009).

Rengin önemli olduğu üretimlerde sürekli 
renk değiştiren gündüz ışığı kullanılmamalı, 
flouresan ışık kullanılmalıdır.

Endüstri yapılarında çoğu kez yan duvarlar-
daki pencereler aydınlatma açısından bir de-
ğer taşımayabilir ve çoğu zaman da hacmin 
fonksiyonu bakımından duvarlara pencere ya-
pılamayabilir, ya da yandan gelen ışık zarar-
lı olabilir. Yani büyük bir çoğunlukla çözüm 
tepeden aydınlatma ile olmalıdır (Anonim 3). 
Parlak aletlerle çalışılan, ya da parlak boya, 
cila vb. uygulamalar yapılan endüstri birim-
lerinde, görsel algı konusu nesneler, doğrul-
tulu ya da baskın doğrultulu ışık alanı içinde 
bulunmamalıdır. 



13

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl:2016

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
May / June / July / August Summer Issue: 7 Year: 2016

ID:68 K:155
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

ULUSLARARASI HAKEMLİ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES

PRINT ISSN: 2148-4783 - ONLINE ISSN: 2149-2484

Devingen (dönen, gidip gelen, devinim ya-
pan, hızla yer değiştiren, düşen vb.) parçala-
rın yer aldığı üretim birimlerinde, strobosko-
pik etki mutlaka önlenmeli ve bu özel ölçme 
aletleri ile denetlenmelidir (Sirel, 1993).

Aydınlatma şiddeti ve verimlilik bir noktaya 
kadar doğru orantılı olmakla beraber 1000 
lüksün üzerindeki aydınlatmalarda yansıma-
lar, koyu gölgeler aşırı kontrast ve göz ka-
maşması oluşumu nedeniyle bu değerin üze-
rindeki aydınlatma şiddetinin olumsuz etki-
lere sebep olduğu bilinmektedir. Çalışanların 
en çok tercih ettiği aydınlatma şiddeti değeri 
400-850 lüks arasındadır (Kürkçü vd., 2014).

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Endüstriyel yapılarda aydınlatma, üretim 
proseslerinin gelişiminden, ortaya çıkan ürü-
nün kalitesine ve çalışanların günlük çalış-
ma performanslarına kadar birçok aşamada 
önemli bir rol oynar. Endüstriyel üretimlerde 
aydınlatmanın işlevselliği ve uygulanabilir-
liğini sağlamak amacıyla birçok bilgisayar 
programı üretilmiştir. Bu programlardan biri 
olan Dialux Programı, aydınlatma hesaplarını 
detaylı bir şekilde yapmak için tasarlanmış, 
armatür değişikliği ile hesap yapmaya ola-
nak sağlayan bir CAD yazılım programıdır. 
Dialux ile uyumlu olarak çalışan Pow-Ray 
programı sayesinde ileri 3D görselleştirme 
yapılabilmektedir. Bu çalışmada birçok ay-
dınlatma tasarımcısı tarafından profesyonel 

anlamda kullanılan programın, 4.12 versiyo-
nu kullanılmıştır. Dialux 4.12, seçilen lamba 
ve armatür bilgilerine, ortam özellikleri ve 
istenen aydınlık düzeyine göre aydınlatılan 
ortamda maksimum ve minimum aydınlık 
düzeyi olan bölgeleri, lamba çevrelerinde 
oluşan aydınlık düzeyini, hem sayısal olarak 
hem de bir izohips şeklinde veren bir aydın-
latma programıdır (Dursun vd., 2006).

Işıklık seçiminin aydınlatma verimliliğine et-
kisini belirlemek için yapılan bu çalışmada, 
hacim boyutu sabit alınarak kullanılan arma-
türler değişken olarak belirlenmiştir.

Endüstriyel yapılardaki çözgü, örme, örgü 
motifleme, dokuma işlevlerinin olduğu atöl-
yelerde, olması gereken minimum aydınlık 
düzeyi CIE tarafından 500 lx olarak belirlen-
miştir.  Çalışmada minimum bu değerdeki bir 
aydınlatma düzeyi hedeflenmiştir.

Hacim içindeki günışığı ve yapay aydınlatma 
için üç farklı senaryo şeklinde değerlendir-
meler yapılmıştır. Birinci senaryoda mevcut 
durumdaki armatürlerle elde edilen aydın-
lık değeri ve tüketilen enerji miktarı hesap-
lanmıştır. İkinci senaryoda mevcut durumda 
kullanılan armatürlerle 500 lx değerinde ay-
dınlığın elde edilmesi sonucunda tüketilen 
enerji miktarı ve üçüncü senaryoda önerilen 
LED ışıklıkların 500 lx değerinde aydınlığı 
sağlayabilmesi için tüketilen enerji miktarı 
hesaplanmıştır.
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LED ışıklıklar, ilk üretildiği yıllardan bugü-
ne, ışık akısı, renk özellikleri, ömürleri ve et-
kinlik değerleri gibi özellikleri iyileştirilerek, 
verimliliği istenen düzeyde bir aydınlatma 
elemanı haline gelmiştir. Günışığına en yakın 
nitelikte, etkinlik faktörü ve kullanım ömrü 
yüksek, enerji tüketimi olabildiğince mini-
mumda, ‘ışık saçan diyot’ anlamına gelen 
LED ışıklıklar, birçok alanda tercih edilmek-
tedir (Anonim 4). Bu ışıklıklar, suya, kire ve 
korozyona karşı dayanıklıdır. Çalışmada bu 
ışıklığın tercih sebebi de gerekli aydınlık dü-
zeyini sağlarken tükettiği enerjinin çok düşük 
olmasıdır. 

Çalışmada Edirne-Kapıkule yolu üzerinde 
bulunan entegre bir tekstil fabrikasının, iplik 
dokuma ve boyama atölyesindeki aydınlatma 
enerjisi tüketimi, sözü edilen 3 farklı durum 
için incelenmiştir. Atölye 54m x 63m boyu-
tunda, 4.60m yüksekliğinde ve 3402 m² lik 
alana sahip ve 50 adet dokuma tezgâhı bu-
lundurmaktadır. Tezgâhların çalışma düzlemi 
yüksekliği 0.85 m’dir (Tablo 1). Yapının gi-
riş cephesine bakan 63m’lik duvar boyunca 
0.50x0.50 boyutunda 3.60 kotundan başlayan 
sabit bant pencereleri de dikkate alınarak iç 
mekândaki aydınlık durumları değerlendiril-
miştir (Şekil 1,2).  

Şekil 1. Modellenen Dokuma Atölyesinin Şematik Planı
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Şekil 2. Modellenen Dokuma Atölyesinin Şematik Kesiti

Dokuma esnasında ortaya çıkan toz ve za-
manla biriken kir, günışığının bu pencereler-
den içeri nüfuz etmesine engel olmaktadır. 
Bu faktör hem doğal aydınlatma hem de ya-
pay aydınlatma hesabı yapılırken göz önünde 
bulundurulmuştur. Mevcut armatürlerin ba-
kım çarpanı 0,67 olarak alınmıştır. Çalışmada 
kullanılan mevcut armatürler 2x36 w gücün-
de ve ışık akısı 5200 lm değerinde flüoresan 
olup önerilen armatürler ise 2x17 w gücünde 
ve 3000 lm ışık akısına sahip LED ışıklıklar-
dır. 

Hesaplar fabrikanın vardiyalı çalışarak hem 
gece hem gündüz üretim yaptığı varsayımıyla 
yıllık olarak yapılmış, aylık ortalama değer-

ler de bulunmuştur (Gün ışığının yeterli ay-
dınlık düzeyi sağlamada etkin bir rolü olma-
dığından, hesaplama yapılan ay, gün ve saat-
ler çalışmada bir değişiklik arz etmemiştir). 
Yapılan hesaplamalar Dialux 4.12 programı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

HESAP SONUÇLARI ve 
DEĞERLENDİRME

Çalışmada öncelikli olarak yapay aydınlatma 
hesaba katılmadan ortamdaki günışığı kay-
naklı doğal aydınlık düzeyi hesap edilmiş, 
ancak doğal aydınlık düzeyinin ilk 6m içinde, 
yapılan iş için yeterli aydınlığı sağlamadığı, 
hacmin 6m‘lik mesafesinden sonraki bölü-
münü hiç aydınlatmadığı görülmüştür. 
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-Birinci senaryoda atölyedeki mevcut arma-
türlerle (200 adet 2x36 W flüoresan) yapay 
aydınlatma hesabı yapılmıştır. Aydınlık düze-
yinin doğrudan 128 lx, dolaylı olarak 21 lx 
olmak üzere toplamda 149 lx olduğu belirlen-
miştir. Bu durumda tüketilen enerji miktarı 
yıllık 64.800.00 kWh/a olarak hesaplanmıştır 
(Şekil 3,4, Tablo 2).

Şekil 3. Doğal Aydınlatma ile Aydınlanan 
Kısım

Şekil 4. Doğal Aydınlatmanın Yetersiz 
Kaldığı Kısım

-İkinci senaryoda atölyedeki mevcut arma-
türlerle (992 adet 2x36 W flüoresan) 500lx 
aydınlık düzeyi elde etmek için armatür sayı-
sı artırılarak yapay aydınlatma hesabı yapıl-

mıştır. Bu durumda tüketilen enerjinin yıllık 
321.408.00 kWh/a’e ulaştığı görülmüştür 
(Şekil 5, 6, Tablo 2).

-Üçüncü senaryoda ise LED armatürler (660 
adet 2x18 W LED) kullanılarak 500 lx aydın-
lık düzeyi sağlanmış, buna karşılık tüketilen 
enerjinin yıllık 50.490.00 kWh/a’e kadar düş-
tüğü görülmüştür (Şekil 7, Tablo 2).

Hesap sonuçlarının değerlendirilmesi şöyle 
özetlenebilir;

Atölyenin günışığının ilerleyeceği yön-
deki uzunluğu 54 m olduğundan, 6m den 
sonraki kalan 48 m deki çalışma tezgâhları 
için herhangi bir aydınlık sağlanamamıştır. 
Dolayısıyla bu bölümlerde gündüz vardiya-
sında da yapay aydınlatma kullanılması ge-
rekmektedir. 

Yapıda günışığı faktörü hem çalışanların 
fiziksel ve ruhsal sağlığı hem de doğal ay-
dınlatma kaynağı olan güneşten yararlanma 
açısından önemlidir.  Yapıda mevcut pencere-
ler, toz ve kir faktörünün dışında, günışığını 
doğrudan almaktadır. Ancak yapılan doğal 
aydınlatma hesaplarında görüldüğü üzere ye-
terli aydınlık düzeyini sağlayamamaktadır. 
Bu bağlamda çalışanların mesai esnasında 
gece-gündüz ayırımını yapabilmeleri, mev-
sim, hava durumu gibi zaman içinde değişen 
etkenlerle zamanı görerek algılaması, çalı-
şanların sirkadyen döngüsünün sağlıklı bir 
şekilde devamlılığı açısından önemlidir.  
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Tablo 1. Mevcut Durum Doğal Aydınlatma

Mevcut durumda flüoresan ışıklığın verdiği 
aydınlık düzeyi yetersiz ve tüketilen enerji 
miktarı yıllık 64.800.00 kWh/a’tir. 500 lx ay-
dınlık düzeyini elde etmek için mevcut flüo-

resan ışıklık ile tüketilen enerji miktarı yıllık 
321.408.00 kWh/a iken önerilen LED ışıklık 
ile yıllık 100.980.00 kWh/a’a düşmüştür.
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Şekil 5. Mevcut Durum Yanlış Renk Gösterimi

Şekil 6. Mevcut Durum 500lx Aydınlanma İçin Yanlış Renk Gösterimi
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Şekil 7. Öneri Durum 500lx Aydınlanma İçin Yanlış Renk Gösterimi

Ayrıca kullanılan armatür miktarı ise flüore-
san ışıklıkla ile aydınlatmada 992 adet iken 
LED ışıkla aydınlatmada 660 adede düşmüş-
tür (Tablo 2). LED ışıklıkla önerilen aydın-
latma, genel aydınlatma niteliğinde ve yeterli 
düzeydedir. Ancak kullanılan makinelerde 
daha çok ayrıntıyı titizlikle görmeyi gerek-
tiren parçalar ve/veya bölümler olabilir. Bu 
durumda genel aydınlatmaya ek olarak, sade-
ce çalışılan tezgahta ek aydınlatma elemanı 
düşünülebilir. 

Mevcut ve öneri durum için enerji tüketim-
leri dışında birim fiyatı üzerinden çalışma 
süresine, saatlik ve aylık tüketime bağlı ola-
rak enerji tüketim bedelleri hesaplanmıştır. 
Tüketim miktarları karşılaştırıldığında LED 
ışıklıkların, flüoresan ışıklıklara göre dört-

te bir oranda enerji tükettiği görülmektedir. 
Enerjinin günümüzdeki yaklaşık ortalama 
birim fiyatı dikkate alınarak hesaplandığında 
aylık tüketim bedeli ise 16 bin TL’den 4 bin 
TL’ye kadar düşmektedir.

Enerji tüketiminin sanayi yapılarındaki tüke-
tim payının %42 olması ve bu oranın büyük 
bir payının aydınlatmaya ayrılması, işletme 
sahipleri için bu tasarrufların önemini daha 
da artırmaktadır. 

Tüketim bedellerinin yanı sıra yapılan proje-
nin kendini ne kadar sürede amorti edeceği-
nin hesaplanması da önemlidir. Hesaplanan 
tüketim kaynaklı kazanç 44 milyon kWh, 
tüketim bedeli bazında bakıldığında ise aylık 
12 bin TL, yani %73,3 oranında tasarruf edil-
diği görülmektedir. 
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Projenin amorti süresi hesaplanırken ışık-
lık birim fiyatı dikkate alınarak 660 adet led 
ışıklığın maliyeti 82.500 TL olarak hesap-
lanmıştır. Aylık tüketim kaynaklı kazanca 
işletme maliyeti eklenerek toplam aylık ka-
zanç hesaplanmış ve toplam maliyet bu orana 

bölündüğünde projenin kendini 5 ay gibi bir 
sürede amorti edeceği görülmüştür (Tablo 3). 
Tasarruf oranları yüksek olduğu için, aydın-
latma tesisatlarındaki iyileştirme çalışmala-
rının geri ödeme süreleri de kısa olmaktadır 
(Onaygil vd., 2009).

Tablo 2. Senaryoların Karşılaştırılması

1. senaryo 2. senaryo 3. senaryo

Aydınlanma(lx) 130 lx 500 lx 500 lx

Işıklık sayısı(adet) 200 992 660

Güç(watt) 2x36 2x36 2x18

Enerji tüketimi
(yıllık-kWh/a)

64.800.00 321.408.00 100.980.00

Maliyet(TL) 17.496.00 16.391.808 4.362.336.00

Tablo 3. Projenin Amorti Ettiği Süre Hesabı

Kazanç Aylık 
(kWh)

Tasarruf (%) Kazanç Aylık (TL)

Tüketim Kaynaklı 44.553.600.00 73.38 12.029.472.00

İşletme maliyeti 4.811.788.80

Toplam 16.841.260.80

Armatür adedi Birim Fiyat Maliyet Projenin amorti 
süresi (Ay)

660 125.00 82.500.00 5 
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Şekil 8. Senaryoların Aylık Enerji Tüketimleri

SONUÇ

Doğru ve sağlıklı bir aydınlatma, her sektör-
de olduğu gibi sanayi alanında da oldukça 
önemlidir. Yeterli düzeyde ve nitelikli olarak 
tasarlanmış bir aydınlatma,  konsantrasyon 
ve verimi olumlu yönde etkileyeceği gibi, or-
taya çıkan ürün kalitesini de etkileyecektir. 
Dolayısıyla doğal ve yapay aydınlatmanın en-
tegre olarak kullanıldığı endüstri yapılarında 
fiziksel ve ruhsal açıdan çalışanların sağlıklı 
mekanlarda çalışmaları önemlidir.  Günışığı, 
yapının içine direkt olarak geldiğinde çok bü-
yük ışıklılık farkları, kamaşma ve bunun gibi 
fiziksel olarak birtakım problemler yaratmak-

tadır. Bu olumsuzlukları önlemek amacıyla 
bu ışığın çeşitli yöntemlerle yayılması sağ-
lanır. Lamba ışığı ise ışık yeğinliği ayarlana-
bilen ve zaman içinde değişim göstermeyen, 
rengi(tayfsal yapısı) seçilebilen, doğrultululuk 
ve yayınıklık oranı kontrol edilebilen ve ayar-
lanabilen bir ışık olduğundan aydınlatma tek-
niği açısından büyük olanaklar sağlar ancak 
buna karşılık belirli oranlarda işletme giderle-
rini gerektirir.

Tek katlı büyük fabrika yapılarında doğal ay-
dınlatmadan yararlanabilmek için kullanılan 
ışık tüpleri bu yapı için tepeden aydınlatma 
prensibiyle uygun olabilir. Ya da yansıma 
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prensibiyle çalışan heliostat sistemi de uygu-
lanabilir. Böylece gündüz aydınlatmadan ta-
sarruf edilerek yapay aydınlatma sadece gece-
leri veya doğal aydınlatma yetersiz kaldığında 
kullanılabilir. Bu şekilde hem doğal ışığı kul-
lanıp enerjiden tasarruf edilmiş olur hem de 
yapay ışıkta tasarruf armatürler kullanılarak 
aydınlatma yükü azaltılabilir.

Lambaların güçleri ve ışık akıları karşılaştırıl-
dığında flüoresan lambanın güç değerleri led 
lambanınkinden neredeyse 2 katı fazla olma-
sına rağmen aynı aydınlık değerini led ışık-
lık daha az enerji tüketimiyle sağlamaktadır. 
Dolayısıyla led ışıklıkların flüoresan ışıklık-
lardan daha verimli olduğu söylenebilir. Led 
armatürün aydınlık gücü, flouresanın aydın-
lık gücünün yarısı kadar olup verdiği aydın-
lık flouresanın 2 katı büyüklüğündedir. Buna 
karşın led ışıklıkla hesaplanan enerji tüketimi, 
flouresan lamba ile hesaplanan tüketimin ne-
redeyse %70 i kadardır. Yani led lambalar kul-
lanıldığında hem aydınlatmada verimlilik elde 
edilecek hem de enerjiden %50 oranında ta-
sarruf sağlanacaktır. Ayrıca fluoresan lambalar 
çevreye ışık yayarken, kullandığı enerjinin bir 
kısmını ısıya dönüştürürler, dolayısıyla çevre-
ye ısıyayarlar. Yayılan bu ısıyı ortadan kaldır-
mak için belirli bir oranda soğutma-havalan-
dırma enerjisi tüketilecektir. Led lambalar ise 
kullandığı enerjinin %90’ını ışığa çevirirler. 
Fluoresan lambalarla karşılaştırıldığında, çev-
reye neredeyse hiç ısı yaymazlar. Bu sayede 

led lambaların kullanılması, aynı zamanda 
soğutma-havalandırma için tüketilecek enerji-
den de tasarruf edilmesini sağlayacaktır. 

LED ışıklığın uygulama maliyeti flüoresan 
ışıklıklardan daha fazla olsa da teknolojinin 
ilerlemesiyle ve gün geçtikçe karşılanabilir bir 
maliyet olacağı tahmin edilebilir. İşletme sa-
hipleri ürün kalitesi ve çalışanın sağlığını dik-
kate alarak minimum maliyetle verimli aydın-
latmanın sağlandığı bu tür uygulamalara ilgi 
göstermelidir. Bu bağlamda enerjinin yoğun 
olarak kullanıldığı sektörlerde aydınlatmada 
yapılan iyileştirmelerden sonra verimliliğin 
arttığına ilişkin çalışmalar bulunmaktadır. 
Aydınlığın belirli bir noktaya kadar artmasıy-
la doğru orantılı olarak artan ürün kalitesi ve 
azalan hatalı ürün sayısı ile de toplam maliye-
te ek bir kazanç sağlanmaktadır.

Aydınlatmada enerji verimliliği sağlamanın 
küresel anlamda da olumlu etkileri vardır. 
Daha az enerji kullanımı doğaya daha az CO2 
gazı salımı anlamına gelir. Son dönemde ya-
pılan çalışmalarda enerji verimliliği teknolo-
jilerinin yaygınlaşmasıyla 2060 yılına kadar 
insan kaynaklı CO2 emisyonlarının yarıya in-
dirilebileceği yönündedir. 

Ayrıca yapılan bu tür çalışmalar, teknolojiyi 
verimli kullanabilen ortamlar oluşturulması 
açısından endüstri yapısı dışında diğer yapı-
lar için de örnek oluşturabilir. Ancak bu ça-
lışmalar, çalışanların daha verimli ve daha 
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mutlu olabileceği, doğru aydınlatma türünü, 
rengini, yönünü ve şiddetini sağlayabilmek 
için yapı ölçeğinde birebir izleme süreçlerinin 
oluşturulduğu çalışmalarla desteklenmelidir. 
Böylelikle ofislere, okullara, fabrikalara kadar 
uzanabilen yelpazede, yaşamı kolaylaştıran, 
verimi artıran ve enerjiyi minimum düzeyde 
tüketen uygulamalar yaygınlaşacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT 

The issue of energy efficiency, preserving its importance in architecture as in all fields, became 
effective with different utilizations in buildings. It’s inevidable to create buildings with a susta-
inability aspect in future’s architecture via approaches that don’t use up resources, save energy 
and are environmentally conscious. In this context, heating, cooling, ventilation, air conditio-
ning and illumination systems have gained importance in order to increase energy efficiency 
and building performance. As examined according to the sectors, electrical energy is most con-
sumed at industrial buildings. Accordingly, efficient usage of electrical energy at industrial bu-
ildings becomes important. The aim of this study is to obtain the energy in an efficient way for 
a qualitative and functional illumination by planning and the selection of the utilized luminaire, 
while minimizing the electrical energy consumption for artificial illumination as supplying the 
modelled space with necessary illumination. In this study; subject, aim and methodology of the 
thesis are given. The material, programs and methods that were used are introduced.  Firstly, 
one of the industrial buildings, in which the importance of energy efficiency takes a big share, 
is taken as a sample and introduced, and Dialux software that will be used for modelling is 
examined. Illumination energy consumption calculation and visualisation is done by modelling 
a space of the industrial building that has high consumption of illumination energy. Current 
situation is determined via illumination and energy consumption calculations by using Dialux 
software and the proposed condition is modeled for a comparison with the current situation. 
Finally the importance of illumination for energy efficiency is evaluated by determining the 
current and the prorposed condition on the sample model, and pointing the attention to solutions 
to decrease this consumption in sectoral distributions was tried. In selected workplace, lighting 
level that is given by the fluorescent is insufficient and the amount of consumed energy is 
64.800.00 kWh /a annual in present condition. While the amount of consumed energy to obtain 
500 lx illuminance with the present fluorescent luminaire is 321.408.00 kWh/a annual, with the 
proposed luminaire, the amount of consumed energy has fall down to 50.490.00 kWh/a. In this 
condition, while the amount of used luminaire is 992 with the fluoresan, it has dropped 660 with 
led luminaire. The proposed lighting with the LED luminaire has the characteristics of general 
lighting and adequate. Except the consumed energy for the present and proposal condition, 
energy consumption price up to working hours, hourly and monthly is calculated over the unit 
price. By comparison with the amount of consumed energy, it’s seen that the LED luminaires 
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consumed one in four amount of energy dispose of fluoresan luminaire. Along with the con-
sumption price, it’s also important that the calculate the redeption period of the project. When 
total monthly profit has calculated by adding operation costs to consumption sourced profits 
and dividing total cost to this rate, it’s seen that the period of redemption will be 5 months.  By 
the comparison of power and luminous flux of lamps, although the value of power is two times 
greater than the LED luminaire, for the same lighting value, the LED luminaire consumed less 
energy. Thus, it can be said that the Led luminaire is too efficient than the fluorescent luminaire. 
In any case, the energy consumption that is calculated with the LED luminaire is approximately 
%70 of the energy consumption that is calculated with the fluorescent luminaire. That is, the 
usage of LED luminaires provide both efficiency in lighting and savingness %50 of energy. 
Moreover, the fluorescent luminaires convert heat the some part of energy that it uses, while 
emitting lights to the environment, thus radiates heat to the environment. To eliminate this, at a 
certain rate, the cooling-ventilating energy is consumed. The LED luminaires convert the %90 
of energy to the light that it uses. Compared with the fluorescent luminaires, the LED luminaires 
almost never emitting lights to the environment. It is estimated for the LED luminaire that by 
the time and with advancement in technology, it will have affordable cost although it’s primary 
cost is greater than fluorescen luminaire. In this context, there are studies that show increasing 
the efficiency after applied improvements on lighting in the sectors that uses energy intensely. 
The additional profit to total cost is gained with the quality of product that is increasing direct 
proportion towards at a certain points of lighting and decreasing incorrect product number. The 
usage of less amount of energy means that less carbon dioxide emission to nature. In recent 
studies, with the become widespread of enegy saving technologies, it is in the direction of the 
CO2 emissions can be reduced by half up to 2060. Moreover, these studies, can be the examples 
for other buildings except the industrial buildings, in terms of creating environments that using 
the technology efficiently. But these studies, must be supported with the studies that is created 
monitoring process one-to-one in building scale, for providing the type, color, direction and 
intenseness of proper lighting and environments which the employees can be working more 
efficiently and positive. Like so, the applications become widespread that consuming energy in 
minimum and making life easier in offices, schools and factories.
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JELATİNİN VE GLİSEROL İÇEREN FİLMLERİN FİZİKSEL 
ÖZELLİKLERİ VE KÖFTE SEKTÖRÜNDE AMBALAJ KALİTESİNE 

ETKİSİ (1)

PHYSICAL CHARACTERISTICS OF FILMS CONTAINING GLYCEROL 
AND GELATIN AND EFFECTS ON PACKAGING QUALITY IN 

MEATBALLS INDUSTRY

Aysel İÇÖZ1,  Bülent EKER2

1 Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ / Türkiye
2 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Biyomalzemeler, kısmen veya tamamen biyokütleden 
elde edilen, işlenen mühendislik malzemeleridir. 
Biyomalzemelerin oluşumu ve kullanımı konusunda 
yapılacak çalışmaların geleceğin malzemeleri arasında 
yer alacağı ve oluşturulacak tasarımlarda büyük 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  Çalışmamızda 
biyolojik tabanlı filmlerin hazırlamasında bir grup 
film  sadece %4 jelatin, %6 jelatin,, % 8jelatin  ve 
%10 jelatin kullanılarak hazırlanmış, ikinci grup 
filmler ise %4 jelatin %5 gliserol, %6 jelatin 5 
gliserol, % 8jelatin %5 gliserol ve %10 jelatin %5 
gliserol formülasyonları kullanılmıştır.  Filmler köpük 
tabaklara dökülmüş ve daha sonra oda koşullarında 
kurutulmuştur. Filmler kuruduktan sonra polistren 
köpük tabaklardan ayrılmıştır.  Elde edilen filmlere 
ağırlık ve kalınlık ölçümleri, opaklık, şişme deneyi, 
suda çözünürlük testleri uygulanmıştır.  Çalışmadan 
elde edilen sonuçlara göre hazırlanan formülasyonların 
hepsi film oluşturma özelliği göstermiştir. Filmlerin 
artan jelatin konsantrasyonu ve gliserolün filmlere 
dahil edilip edilmemesi;  ağırlık,  kalınlık ölçümleri, 
opaklık, şişme ve suda çözünürlük özelliğini etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Jelatin, Gliserol, Yenilebilir Film 
ve Kaplamalar 

Abstract: Biomaterials are engineering materials 
partially or completely derived and processed from 
biomass. It is believed that studies performed about 
formation and use of biomaterials will take place 
among materials of the future and expected to provide 
a major contribution to designs to be created. In our 
study, for preparation of bio basis films;  first group 
of films were prepared with only  4% gelatin, 6% 
gelatin, 8% gelatin and 10% gelatin and second group 
of films were prepared with 4% gelatin % glycerol, 
% gelatin 5 glycerol, 8% gelatin  5% glycerol and 
10% gelatin5% glycerol formulations have been used. 
Films are poured into foam plates and then dried under 
room conditions. After films are dried polystyrene 
foam is separated from plates. Weight and thickness 
measurements, opacity, swelling experiment and water 
solubility tests are performed on resultant films. All 
of the formulations prepared according to the results 
obtained from this study demonstrated the ability to 
create film. Increasing gelatin concentration of films 
and adding or not adding glycerol films effected 
weight, thickness measurements, opacity, swelling 
and water solubility characteristics.

Key Words: Gelatin,  Glycerol, Edible Films and 
Coatings
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GİRİŞ

Gıda sanayinde paketleme; içine konulan gı-
daların tüketiciye bozulmadan, en az toplam 
maliyetle, güvenilir bir şekilde ulaştırılma-
sını ve tanıtılmasını sağlayan bir araç olarak 
tanımlanmaktadır (Üçüncü, 2007). Gıda pa-
ketlemesinin amacı; kaliteyi muhafaza etmek 
ve üretim ile tüketim arasında geçen zamanda 
gıda güvenliğini korumaktır (Cutter, 2006: 
131). Geleceğin malzemeleri arasında yer 
alan biyomalzemelerin gerek oluşumu gerek-
se kullanımı konusunda bilgilenmenin oluş-
turulacak tasarımlarda büyük katkısı düşünü-
lebilir (Akdoğan, 2014: 1). Biyolojik temelli 
materyallerin kullanımının artması, sera gazı 
dengeleri ve diğer yaşam kalitesindeki etkiler 
için ve sınırlı kaynakları değil, yenilenebilir 
kaynakların kullanımında çeşitli potansiyel 
faydalar sağlamaktadır. Biyolojik olarak bo-
zunabilir materyallerin kullanılması, petrol 
esaslı polimerlerin neden olduğu olumsuz 
çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulu-
nacaktır (Song ve ark., 2009: 2127; Rajend-
ran ve ark., 2012: 1477). 

Gıda ambalajı atıldığında, halkın yarattığı en 
belirgin çöp kaynağı haline gelebilir. Ambalaj 
atıkları evsel katı atıkların önemli bir kısmını 
oluşturmakta ve çevresel kaygılar yaratmak-
tadır (Song ve ark., 2009:2127). Çevre bilin-
cinin gelişmesiyle, tüketicinin doğal, dönü-
şümlü ve biyobozunur ambalaj materyalleri-
ne olan talebi, ambalaj endüstrisini doğal ve 

dönüşümlü ambalaj materyalleri geliştirmeye 
yöneltmiştir. Biyopolimerlerden üretilen yeni-
lebilir film ve kaplamalar et ve et ürünlerinde 
kullanılması son yıllarda oldukça ilgi görmek-
tedir.  Biyolojik esaslı polimerlerin geliştiril-
mesi ve uygulanması için önemli araştırmalar 
yapılmıştır. Çeşitli tarımsal atıklardan ve gıda 
ürünlerinden yapılan yenilebilir kaplamalar 
ve filmlerin yenilebilirlik, biyouyumluluk, es-
tetik görünüm ve bariyer özellikleri nedeniyle 
taze ve ileri işlenmiş et ve tavuk eti için çeşitli 
avantajlar sunmaktadır (Cutter, 2006: 132). 
Doğada bozunan plastikler; nişasta, selüloz, 
protein gibi doğal polimerlerden üretilmek-
tedir (Saklar Ayyıldız, 2008). Biyolojik ola-
rak parçalanmayan petrokimya bazlı plastik 
ambalaj malzemelerinin neden olduğu çev-
resel atık sorunlarının yanında, tüketicilerin 
yüksek kaliteli gıda ürünlerine olan talepleri, 
polisakkaritler ve proteinler gibi yıllık olarak 
yenilenebilir doğal biyopolimerler kullanıla-
rak biyobozunur ambalajlama materyallerinin 
geliştirilmesini gündeme getirmiştir (Rhim ve 
Ng, 2007: 411). Ambalaj sanayisinde eğilim-
ler değişmiş yeni ambalaj tanımları gündeme 
gelmiştir. Ambalaj sanayisi  biyomalzeme 
fikrini benimsemekte ve bu alanda yatırım-
lar yapmaktadır .Jelatin, sığır, koyun, keçi ve 
domuz gibi hayvanların bağ dokuları ve ke-
miklerinden ekstrakte edilen kolajenin, kısmi 
hidrolizi ile üretilen, yapısal olarak geri dönü-
şümsüz saf bir proteindir (Yetim, 2011: 86). 
Antimikrobiyel maddelerin uygulandığı jela-
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tinin yenilebilir bir kaplama materyali olarak 
et ürünlerinde başarıyla kullanıldığı bildiril-
mektedir (Karagöz ve Candoğan, 2007: 115). 
Kullanım alanı gittikçe artan jelatin, Türki-
ye dahil pek çok ülkede doğal bir gıda ola-
rak kabul edilmekte dolayısıyla tüketimi de 
sınırlandırılmamaktadır (Yetim, 2011: 87). 
Et ve et ürünlerinde yenebilir biyopolimer 
film ve kaplamalar oldukça ilgi görmekte 
ve bunların biyobozunurluk ve yenilebilirlik 
özelliklerinin yanında oksidatif ve fiziksel 
strese karşı da iyi bir bariyer olmaları tercih 
edilme sebepleri arasında sayılmaktadır. Et 
ve et ürünleri fiziksel ve kimyasal özellikleri 
yanı sıra depolama sürecinde meydana gelen 
mikrobiyal ve biyokimyasal değişimler ne-
deniyle çabuk bozulan ve raf ömrü nispeten 
kısa ürünler içerisinde yer almaktadır (Ka-
ragöz ve Candoğan, 2007: 114-117). Taze et 
için, sığır jelatini kaplama ilavesi raf ömrünü 
uzatabildiği belirtilmiştir. Sığır etinin duysal 
analizinde renk bozulmasının azaldığı ve lez-
zetin jelatin kaplamadan etkilenmediği teyit 
edilmiştir. (Antoniewski ve ark., 2007: 387). 
Jelatin filmler oksijen, nem ve yağ taşınma-
sını azaltmak için etler üzerinde kaplamalar 
olarak kulanılmıştır (Wittaya, 2012: 45). Pro-
tein esaslı filmlerin yapımında genel olarak 
kırılganlığını azaltmak için bir plastikleştiri-
ci içeriğine ihtiyaç duyulmaktadır (Gounga 
ve Wang, 2007: 521). Gliserol gıdalarda ve 
içeceklerde nemlendirici, çözücü ve tatlandı-

rıcı olarak kullanılır. Ayrıca gıda korumasına 
da yardımcı olmaktadır. Plastikleştirici ile 
üretilmiş jelatin filmler paketleme malzeme-
leri olarak kullanılmak üzere yeterli stabili-
te, dayanıklılık ve esnekliğe sahiptir (Park 
ve ark., 2008: 693; Martucci ve Ruseckaite, 
2010). Son yıllarda, biyolojik olarak parça-
lanabilir materyallere olan ilgide belirgin bir 
artış olmuştur. Biyolojik bozunabilirlik yal-
nızca işlevsel gereklilik değil aynı zamanda 
önemli bir çevresel özelliktir (Tharanathan, 
2003: 71).  Yenilebilir kaplamalar gıdalara 
sıvı formda daldırılarak veya püskürtülerek, 
yenilebilir filmler ise katı ve ince tabakalar 
halinde önceden hazırlanıp daha sonra gıda-
ya uygulanmaktadır (McHugh, 2000: 148). 
Yenilebilir film ve kaplamalar gıdanın ezilme 
ve kırılmasını azaltarak mekanik koruma sağ-
larlar ve böylece gıdanın bütünlüğüne de kat-
kıda bulunurlar (Debeaufort ve ark., 1998). 
Proteinlerden yapılan en ilgi çekici filmler 
yenilebilir filmlerdir. Bunun birinci nedeni; 
besinsel değeri artırması, ikincisi; lipid ve po-
lisakkarit filmlerle karşılaştırıldığında etkile-
yici gaz bariyeri özelliklerine sahip olmasıdır 
(Akbari ve ark., 2007). Yenilebilir filmler uy-
gun şekilde hazırlandığı takdirde fonksiyonel 
bir ambalajın sahip olabileceği tüm işlevleri 
yerine getirebilir (Dursun ve Erkan, 2009: 
352). 

Amaç: Bu çalışmada sığır jelatini ve gliserol 
ile hazırlanmış filmlerin Tekirdağ köftesinin 
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ambalajına alternatif çözüm getirip getirme-
yeceği araştırılmıştır.

Kapsam: Farklı oranlarda jelatin ve gliserol 
içeren film solüsyonları hazırlanıp köpük ta-
bak üzerine dökülüp kurutularak film haline 
getirilmiş ve çeşitli testlerle özellikleri belir-
lenerek, köfte sektöründe ambalaj kalitesine 
etkisi irdelenmiştir.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Yenilebilir film 
hazırlamada sadece sığır jelatinin kullanıl-
mış olması diğer jelatinlerin denemeye alın-
maması nedeniyle karşılaştırma olanağı elde 
edilememiştir

Araştırmanın Problemi: Filmlere yapılması 
gereken film morfolojisi, renk ölçümü, ge-
rilme kuvveti ve % uzama miktarı ölçümleri 
yapılamamıştır.

MATERYAL 

Sığır jelatini Halavet Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’den, gliserol (Merck), polistren köpük 
tabaklar Serenay Ambalaj Sanayi Tic. Ltd. 
Şti (Model: 107 Renk: Beyaz) den elde edil-
miştir.  

YÖNTEM

Çalışmamızda biyolojik tabanlı filmlerin ha-
zırlanmasında Kim ve Üstunol (2001a), dan 
modifiye edilen bir metod kullanılmıştır. Bir 
grup film sadece %4 jelatin, %6 jelatin, %8je-
latin ve %10 jelatin kullanılarak hazırlanmış, 
ikinci grup filmler  ise %4 jelatin %5 gliserol, 
%6 jelatin 5 gliserol, %8jelatin %5 gliserol 
ve %10 jelatin %5 gliserol formülasyonunları 
kullanılarak hazırlanmıştır. Çözeltiler ısıtma 
plakası üzerinde manyetik bir karıştırıcı ile 
karıştırılp 80°C’ye kadar ısıtılarak film so-
lüsyonu hazırlanmıştır. Solüsyon 50oC ye so-
ğutulup pH’sı 2N NaOH ile 8’e ayarlanarak,  
polistren köpük üzerine (25 ml) dökülerek,  
oda koşullarında kurutulmuştur. Köpük tabak 
üzerine dökülerek hazırlanan ambalajların 
üzeri streç film ile kaplanarak UV ışığı altın-
da steril kabinde 1 saat bekletilmiştir. Film 
örneklerinin fiziksel özelliklerini belirlenmek 
için, filmlere disk ağırlığı ve disk kalınlığı öl-
çümü, suda çözünürlük, şişme deneyi ve film 
opaklığı gibi testler yapılmıştır (Hanani ve 
ark., 2013: 3-5; Pena ve ark., 2010: 6838).

BULGULAR

Jelatin ve gliserol içeren filmlere uygulanan 
testlerin sonuçları Tablo 1. de verilmiştir.
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Tablo 1. Jelatin ve Gliserol İçeren Filmlere Uygulanan Testler

Film türü
Disk 
kalınlığı

Net film 
ağırlığı

Ortalama 
disk ağırlığı

Suda çö-
zünme (%) 

2 dakika-
lık şişme 

Opaklık

(mm) (g)  (g)

Standart köpük tabak  0 0 0 0 0 0

%4 jelatin %5 gliserol 0,1318 5,5547 0,0231 68,1104 164,136 0,0278

%6 jelatin %5 gliserol 0,1571 6,0595 0,0256 64,0881 167,151 0,0320

%8 jelatin %5 gliserol 0,1891 6,2627 0,0272 56,8667 121,344 0,0541

%10 jelatin %5 gliserol 0,3539 6,6280 0,0305 47,9540 75,7960 0,0872

%4 jelatin 0,0725 1,7631 0,0072 33,4976 600,948 0,0078

%6 jelatin 0,1002 2,5793 0,0092 31,1829 310,480 0,0114

%8 jelatin 0,1584 3,8419 0,0132 25,0206 225,488 0,0157

%10 jelatin 0,1726 4,9338 0,0171 22,4765 397,066 0,0251

Şekil 1. Filmlerden Kesilerek Yazılı Kağıt 
Üzerine Konulmuş Şeritler 

Şekil 2. Filmlerden Kesilerek Beyaz Kağıt 
Üzerine Konulmuş Renk Farkı Gösteren 

Şeritler

    

Şekil 3. Filmlerden Çapı 8.64 Mm Olan 
Kesici Kalıp İle Kesilerek Ölçüm İçin Ha-

zırlanan Diskler

Şekil 4. Jelatin ve Gliserol İçeren Kapla-
ma Malzemesi İçeren Köpük Tabaklar
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 Film kalınlığı: Han ve Krochta (1999), göre, 
film kalınlığı, film oluşturucu çözeltisinin 
katı içeriği tarafından etkilenir. Film kalın-
lığı genellikle mekanik özellikleri, su buharı 
geçirgenliği, ışık iletimi ve film şeffaflık gibi 
film özelliklerini etkiler. Çalışmamızda elde 
ettiğimiz disk kalınlık değerleri en düşük %4 
jelatin ile hazırlanan filmden (0,0725mm) 
elde edilirken en yüksek kalınlık ise %10 je-
latin %5 gliserol (0,3539mm) ile hazırlanan 
filmden elde edilmiştir. Öztürk (2009: 25), 
çalışmasında likopen ilave edilmemiş (ISP) 
filmler için ortalama 0,181 mm olarak be-
lirlenen kalınlık değeri, sadece %3 likopen 
ilave edilmiş film (F-3) kalınlığı (0,208 mm) 
ile farklılık göstermiştir. Filmlere ilave edilen 
likopen konsantrasyonu arttıkça film kalın-
lıklarında da bir artış gözlenmiştir. Rawdku-
en ve ark. (2012:131), kateşin-lisozim tabanlı 
jelatin esaslı filmin mekanik, fiziko-kimya-
sal ve antimikrobiyel özelliklerini inceledi-
ği çalışmada film kalınlığı 0.036 den 0.039 
mm arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. 
Antimikrobiyal ve antioksidan özellikteki 
yenilebilir filmlerin taze etlerin raf ömrüne 
etkisinin araştırıldığı çalışmada, farklı kon-
santrasyonlarda kekik yağı içeren yenilebilir 
film disklerinin kalınlığı 0,200-0,440 (µm) 
olarak tespit edilmiştir (Candoğan 2009: 23). 
Elde ettiğimiz film kalınlık değerlerinin araş-
tırıcılardan farklı olması dökülen miktarın ve 
kullanılan film formülasyonlarının farklı ol-
masından kaynaklanabilir.

Film ağırlığı: Filmlerin ağırlığı, film çözel-
tisini oluşturan maddelerin konsantrasyo-
nundan etkilenmektedir. Çalışmamızda film 
formülasyonunda  kullanılan jelatin oranı art-
tıkça film ağırlığı artış göstermiştir. Gliserol 
içeren filmlerin ağırlığı gliserol içermeyen-
lerden yüksek olarak tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda disk ağırlığı 0,0072g -0,0305g 
arasında tespit edilmiştir.  Yapılan bir çalışma-
da, farklı konsantrasyonlarda kekik yağı içe-
ren yenilebilir film disklerinin ağırlığı 0,056 
- 0,134 (mg) olarak tespit edilmiştir (Cando-
ğan 2009: 23). Bizim disklerimizin ağırlığı 
Candoğan (2009)’ın çalışmasında elde ettiği 
ağırlık değerlerinden daha düşüktür.

Suda Çözünme: Çalışmamızda filmlerin suda 
çözünmesi %68,1104 - %22,4765 arasında 
olduğu belirlenmiştir. Jelatin ve  gliserol kul-
lanılarak hazırlanan filmlerde  çözünme sa-
dece jelatin ile hazırlanan filmlere göre daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen 
verilere göre sadece jelatin kullanılarak ha-
zırlanan filmler arasında en düşük suda çö-
zünme değeri %22,4765 ile  %10 jelatin ile 
hazırlanan filmde, en yüksek çözünme ise % 
33,4976 ile %4 jelatin kullanılarak hazırla-
nan filmde tespit edilmiştir. Jelatin ve gliserol 
kullanılarak hazırlanan filmlerde ise en düşük 
suda çözünme değeri %47,9540 ile  %10 je-
latin ve %5 gliserol ile hazırlanan filmde, en 
yüksek çözünme ise %68,1104 ile  %4 jelatin 
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ve %5 gliserol kullanılarak hazırlanan filmde 
tespit edilmiştir. 

Hanani ve ark., (2012),  yaptıkları çalışmada; 
tüm jelatin filmler jelatin kaynağı ne olursa 
olsun, su içinde çözündüğünü belirtmişler-
dir.  Balık jelatini esaslı filmlerin kullanılan 
jelatin konsantrasyonu ne olursa olsun, % 40 
den fazla en çok çözünen olduğunu belirt-
mişlerdir. Bizim jelatin ve gliserol kullarak 
hazırladığımız filmlerin çözünürlük değerleri 
araştırmacının çözünürlük değeri ile uyumlu-
dur. Gomez- Estaca ve ark., (2009: 484), sığır 
postu ve orkinos derisinden elde edilen jela-
tin tabanlı filmlerin suda çözünürlüğü sıra-
sıyla %34,3 ve %39,9 olduğunu bildirmiştir. 
Bertan ve ark., (2005: 77), yaptıkları çalışma-
da %30,54-%36,05 arasında belirlemişlerdir. 
Çalışmamızda elde ettiğimiz suda çözünme 
değerleri bu araştırmacıların değerleri ile 
uyumludur.

Şişme kapasitesi: Çalışmamızda jelatin ve 
gliserol içeren filmlerin şişme kapasiteleri 
sadece jelatin içerenlerden düşük olarak tes-
pit edilmiştir.  Kompozit film içindeki jelatin 
içeriği arttıkça, filmin şişme kapasitesi dere-
cesinin arttığı belirtilmiştir. O SPI ve jelatin-
den yapılmış (0.1 g gliserin / g protein içeren) 
kompozit filmlerin, mekanik şişme ve optik 
özellikleri SPI / jelatin oranından etkilendiği 
tespit edilmiştir (Caoa ve ark., 2012). 

Opaklık: Filmlerin şeffaflığı ambalaj mal-
zemeleri olarak kullanılan bazı durumlarda 
önem taşımaktadır. Çalışmamızda filmler-
deki jelatin konsantrasyonu arttıkça opaklı-
ğın buna paralel olarak artış gösterdiği tespit 
edilmiştir. Ayrıca jelatin ve gliserolle hazırlan 
filmlerin opaklığı sadece jelatin kullanılarak 
hazırlanan filmlerden yüksek bulunmuştur. 
Yapılan bir çalışmada lipid eklenmesi, ge-
nellikle filmlerin beyazımsı olmasına neden 
olmuş, lipidlerin olmadan gellan filmi olduk-
ça şeffaf olmuştur. Ancak, filmlerin içine S-P 
asitlerin veya balmumunun birleşme filmi 
apaklığındaki keskin bir artışla sonuçlanmış 
ve lipidler konsantrasyonu arttıkça donukluk 
artmıştır (Yang ve Paulson, 2000). İzole soya 
proteini ve jelatin kompozit filmlerin fiziksel 
özellikleri ve hazırlanması üzerine yapılan 
çalışmada: SPI / jelatin oranının 8:02-00:10 
değiştiği zaman, kompozit filmlerin opaklık 
azaldığı görülmüştür (Caoa ve Fua, 2007).

SONUÇ 

Çalışmamızda disk kalınlığı 0,0725mm ile 
0,3539 mm arasında tespit edilmiştir. Filmle-
re ilave edilen jelatin konsantrasyonu arttıkça 
film kalınlıklarında artış gözlenmiştir. Film-
lerin suda çözünmesi %68,1104-% 22,4765 
arasında olduğu belirlenmiştir. Jelatin ve 
gliserol kullanılarak hazırlanalarda çözünme 
sadece jelatin ile hazırlananlara göre daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Jelatin oranı 
arttıkça film ağırlığı buna parelel olarak artış 
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göstermiştir. Gliserol içeren filmlerin ağırlığı 
içermeyenlerden yüksek olarak tespit edil-
miştir. Jelatin ve gliserol içeren filmlerin şiş-
me kapasiteleri sadece jelatin içerenlerinkin-
den düşük olarak tespit edilmiştir. Filmlerde-
ki jelatin konsantrasyonu arttıkça opaklığın 
buna paralel olarak artış gösterdiği tespit 
edilmiştir. Ayrıca jelatin ve gliserolle hazır-
lanan filmlerin opaklığı sadece jelatin kulla-
nılarak hazırlanan filmlerden yüksek bulun-
muştur. Denediğimiz farklı formülasyonların 
hepsi film oluşturma özelliği göstermiştir. 
Filmlerdeki jelatin konsantrasyonundaki artış 
ve gliserolün filmlere dahil edilip edilmeme-
si;  ağırlık,  kalınlık ölçümleri, opaklık, şişme 
ve suda çözünürlük özelliğini etkilemiştir. 
Çalışmamızdan elde edilen bulgulara göre 
köfte ambalajında kullanılacak jelatin esas-
lı filmlerin özelliklerinin geliştirilmesi için 
yeni teknikler araştırılmalı. Yapılacak yeni 
çalışmalarda jelatinin ve gliserolün değişik 
oranda kullanıldığı ve doğal antimikrobiyal 
ve antioksidan maddeler ilave edilerek film-
ler hazırlama yönünde çalışmalar yapılmalı-
dır. Ayrıca diğer jelatin türleri de bu amaçla 
denemeye alınmalıdır. 
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EXTENDED ABSTRACT

A method modified from Kim and Ustunol (2001a) was used in the production of gelatin films. 
Films were prepared by testing higher gelatin (4%, 6%, 8%, 10%, 20%, 30% w / v) and glyce-
rol concentrations (5%, 10%, 15%, 20% w / v) in preliminary experiments. For economical 
packaging, it is considered that films prepared with 5% glycerol and (4%, 6%, 8%, 10% w / v) 
gelatin would be suitable for use in the experiment. One group of films were prepared using 
4%4 gelatin, %6 gelatin, %8 gelatin and %10 gelatin and second group films were prepared by 
using %4 gelatin %5 glycerol, %6 gelatin %5 glycerol, %8 gelatin %5 glycerol and %10 gelatin 
%5 glycerol formulations. The pH of solution was adjusted to 2N NaOH 8 and the solutions 
were heated to 80 ° C with a magnetic stirrer on a heating plate and film solution was prepared 
then solution was cooled to 50 ° C and poured into a polystyrene foam pan (25 ml) and dried in 
room conditions. After drying, by pouring on polystyrene foam packages are prepared and co-
vered with stretch film and kept in sterile chamber under UV light for 1 hour. To determine the 
properties of film samples tests such as water solubility, swelling test and film opacity were per-
formed at Namık Kemal University Technical Sciences Vocational School Department, Food 
Technology Laboratory. The disk weight and disk thickness of the films were measured at the 
Bio system Engineering Laboratories of the Faculty of Agriculture of Namık Kemal University. 
The film thickness is measured with a digital micrometer with a precision of 0.0001 mm. Net 
film weight was determined by measuring thickness at 6 different locations firstly on polys-
tyrene plate foam containing film and then on polystyrene plates. Film thickness values   were 
determined between 0.0725-0.3539 mm. The increase in gelatin concentration and glycerol 
addition to films caused film thickness to increase. The lowest film thickness was determined 
on film prepared from 4% gelatin and the highest thickness was determined on film prepared 
using 10% gelatin 5% glycerol. Disc weights were measured in 12 discs randomly selected 
from discs cut from films. The films were cut with a cutter die having a diameter of 8.64 mm 
and weight of each disc was weighed. Average disc weight was determined. In our study, disc 
weights were determined to be between 0.0072 g and 0.0305 g and the lowest disc weight was 
determined in the film prepared from 4% gelatin and the highest disc weight was determined in 
the film prepared using 10% gelatin and 5% glycerol. As the gelatin concentration increased, 
film weight also increased. Weights were also measured on the polystyrene foam plate and then 
on the film-containing polystyrene plates and the net film weights were determined. Net film 
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weights were determined to be between 1,7631 mm and 6,6280 mm. The weight of the films 
is influenced by the concentration of the substances forming the film solution. The resolution 
of the films was determined according to the method of Gontard and Guibert. The samples 
were clipped in small strips. The small strip was dried in a furnace at 100 ° C for 24 hours to 
a constant weight. Each dry sample was submerged in 100 ml of distilled water for 24 hours. 
The film samples were then removed from the solution and re-dried at 100 ° C for 24 hours. 
The final weight is recorded and the solubility is calculated according to the following formula. 
Solubility = [(initial weight - final weight) / initial weight] x 100%.  According to the obtained 
data, the lowest water solubility value of the films prepared with only gelatin was determined in 
the film prepared with 10% gelatin (22,4765%) and the highest solubility was determined in the 
film prepared with 4% gelatin (33,4976%). In the films prepared using gelatin and glycerol; the 
lowest dissolution value was determined in films prepared with 10% gelatin and 5% glycerol 
(47,9540%) and the highest solubility was found in the film prepared using 4% gelatin and 5% 
glycerol (68,1104%). In the films prepared in our study as gelatin ratio increases, dissolution in 
water is generally decreased. Only gelatin-containing films have been found to have lower % 
solubility than films containing gelatin and glycerol, which is due to the characteristic of glyce-
rol content. The clarity of the gelatin films was determined using a spectrophotometer. The 
spectrophotometer was set at a wavelength of 500 nm. Each film sample was cut into rectangu-
lar pieces (45 x 10 mm). The sample was placed inside a transparent plastic cuvette 10 mm insi-
de and the absorbance was measured. The opacity of the films was calculated by the following 
equation. Opacity = absorbance at 500 nm × film thickness. The transparency of films is im-
portant in some cases where they are used as food packaging materials. In our study, the lowest 
opacity value was determined for the film containing 4% gelatin (0.0078) and the highest opa-
city value was determined for the film containing 10% gelatin and 5% glycerol (0.0872). As the 
gelatin concentration increased, the opacity also increased. The addition of glycerol to the films 
affected the opacity; opacity of glycerol-containing films was found to be higher than those 
without glycerol. When the results are examined, the increase in the gelatin concentration in the 
films and the incorporation of glycerol into the films affected weight, thickness measurements, 
opacity, swelling and water solubility. Rapidly growing population and change in people’s li-
festyles has increased the demand for ready-to-eat food such as meatballs and resulted in more 
packaging waste. Meatball can quickly deteriorate due to exposure to microbial and biochemi-
cal changes throughout its shelf life. In our study, films were formed in thin layer form by using 
gelatin and glycerol and used as the inner layer which is in direct contact with the meatballs in 



40

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 7 Yıl:2016

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
May / June / July / August Summer Issue: 7 Year: 2016

ID:78 K:173
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

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

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

ULUSLARARASI HAKEMLİ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES

PRINT ISSN: 2148-4783 - ONLINE ISSN: 2149-2484

the meatball package. The use of gelatin-based films as a packaging material in the meatball 
sector along with foam-based plates has been investigated and new options have been searched 
for packaging of meatballs. According to findings from our study, all of the formulations tested 
formed film. It is thought that the films obtained from these materials, which are allowed to be 
used in the food sector, can be used for packing of Tekirdağ meatball by providing functional 
properties to these films. When various natural antimicrobial and antioxidant agents are added 
to the films it can play an effective role in increasing of shelf life of meatball. Comprehensive 
research should be conducted in this area. In addition, film formulations using fish gelatin and 
glycerol at different ratios should be tested for this purpose. When gelatin films produced from 
natural materials is used as packaging material in the meat sector by gaining functional proper-
ties it may provide an advantage in reducing the use of synthetic materials.
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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-
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yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin baş editörü Prof.Dr.Mümin ŞAHİN 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 
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vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak 
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Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
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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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YAYIN İLKELERİ

1. UHMFD “Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi” 4 ayda bir ya-
yınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel 
durumlarda ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergimizde Mühendislik ve Fen alanından hazırlanan araştırma  ya da sorunları ele alıp in-
celeyen, bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla 
yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans 
göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi, gelişkin bir 
dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden 
birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, ön sözsüz ya da özetsiz yazılar için ha-
kem süreci başlatılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi derginin web sitesinde yüklü örnek makale formatı dikkate 
alınarak hazırlanmalıdır.

7. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olma-
masına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklan-
maz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner 
nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

8. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması duru-
munda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazar-
dan sadece üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleş-
tirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir.

9. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

10. Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan ça-
lışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma 



hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde 
etkili olamaz.

11. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

12. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayın-
lanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir 
ve hakem sürecine alınır.

13. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci baş-
latılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

14. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakte-
rinde, 12 Punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er 
cm’lik boşluklar olmalıdır. 

15. Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa nu-
marası verilmiş olmalıdır. Yazıdaki paragraflar 1 cm girintili olabilir.

16. Türkçe yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 anahtar 
sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (key-
words) de bulunmaktadır.

17. İngilizce yazılarda 100-150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler 
bulunmalıdır. Ayrıca Türkçe hazırlanan çalışmalarda kaynakçadan sonra 750 ile 1000 kelime-
den oluşan genişletilmiş ingilizce özet bulunmalıdır. Genişletilmiş özet giriş, amaç, kapsam, 
yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalar-
dan genişletilmiş özet talep edilmez.

18. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edil-
melidir.

29. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın 
akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve e-posta 
adresi de bulunmalıdır.

20. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

21. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.



22. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

23. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

24. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazı-
larının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar.

25. UHMEFD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. 
Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşı-
lığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için 
basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret 
talep edilebilir.

26. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 

 

YUKARIDA BELİRTİLEN 26 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. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ 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 TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1. UHMFD “International Refereed Journal of Engineering and Sciences” is an internati-
onal refereed journal with an academic and scientific attributions published in every 4 months. 
However, the journal holds the right to publish interim issues on special occasions.

2. Scientific and original studies from the fields of Engineering and Sciences are included in 
the journal. The papers must be written with scientific concerns, should contribute to the field, 
indicate the important resources as references, not be written with prejudice, not include motto-
like sentences, and have an advanced language. They should also have one of the qualities of 
scanning, research and developing from a notice.

3. Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4. In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

5. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6. Regulation and installed in the string magazine website article format should be prepared 
taking into account the working example.

7.  Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluati-
on. Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee 
Board changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Refere-
es of interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise.

8. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee 
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishab-
le”, a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. 
Only three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in 
three times, the submission is rejected by the system. 

9. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version 
of the paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted 
properly, the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the 
prescribed time are not taken into the publication list.

10. The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in diffe-
rent conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board 



unilaterally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective 
on our journal.

11. The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time.

12. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, 
conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on 
condition that they weren’t published in another journal before and they comply with the article 
formats and contents.

13. Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and refe-
ree evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its transla-
tion is thought to contribute to the field. But there is a limited number of translations allowed 
for each volume. Original texts are preferred.

14. Submissions to the journal must be written in MS Word Program, with 12 pt Times New 
Roman and single line spacing. There must be 3 cm margins in all sides of the page. 

15. Papers should be between 15-20 pages and not exceed 20 pages; page number must exist at 
the bottom of the page as centered. Paragraphs in the text can be 1 cm indented.

16. For papers in Turkish, there must be an English abstract no more than 100-150 words 
and 3-7 key words below the abstract.  

17. For papers in English, there must be a Turkish abstract no more than 100-150 words, title 
and key words. In papers prepared in Turkish, an extended English abstract of 750-1000 words 
must be placed after the references. Extended abstract must be prepared including the parts of 
introduction, purpose, scope, method, findings, discussion and conclusion. Extended abstract 
isn’t requested for papers in English. 

18. The scope of research, its purpose, method, results obtained and subject should be shortly 
indicated in the abstract.

19. Name(s) of the author must be indicated on the cover page. Academic title of the author, 
name of the institution where s/he works, address, work and mobile phone, fax number and 
e-mail must exist on the cover page.

20. The decision to publish the papers belongs to editor-in-chief. The evaluation of editor-in-
chief about the paper are sent together with the referee report within the shortest time.

21. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published.



22. The whole responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s).

23. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of 
the each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for 
the copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts 
these conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right 
of opposition.

24. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases 
bearing a non-commercial character with the purpose of supporting national and international 
academic knowledge sharing. 

25. UHMEFD “is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed 
version. Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the 
cost of the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed ver-
sion to any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also 
be paid to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the 
journal to the printing company for the annual printing and other expenditures. Authors can also 
be demanded fees for journal expenditures if necessary. 

26. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not 
evaluated within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different 
referee. 

26-ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE 
CONSIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE 
SYSTEM.  NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLI-
CATION PRINCIPLES. OUR JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLI-
CATION, EVALUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. 
THIS RIGHT CAN NOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR 
JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN 
THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUT-
HOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIP-
LES or RULES.  EVERYBODY INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES 
IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. 

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 basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe 
özet şeklinde yer alır. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda 
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. Böy-
le bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedi-
lir 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. 

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 bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz 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 bir hak iddiasında 
bulunamaz. 



14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu 
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hakkı 
ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki 
ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre 
uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, ma-
kaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan so-
rumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışın-
daki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimi-
zin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. 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. 

19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi ya-
pılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir 
yaptırım hakkına sahip olamaz. 

20.Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime 
sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 20 sayfa olmalıdır. Özet Türkçe ve İngilizce ol-
mak üzere 100 ile 150 kelimeden oluşturulmalıdır. Dergimizin yazım şekli TIMES NEW RO-
MAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Yazar 
isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 
10 punto özetler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. 

ÖNEMLİ UYARI !!!!

Yapılan çalışmanın kaynaklar kısmından sonra Genişletilmiş İNGİLİZCE Özet kısmı eklenme-
lidir. İNGİLİZCE özet kısmı 750 ile 1000 kelime arasında olmalı ve İNGİLİZCE özet; makale-
nin amacını, kapsamını, bulgularını ve sonuç kısımlarını kapsayacak şekilde olmalıdır. Geniş-
letilmiş İNGİLİZCE özet sadece Türkçe yazılan çalışmalar için gereklidir, İngilizce yazılmış 
çalışmalarda bu kısım gerekmemektedir.



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. Publication language of our journal is TURKISH and INGLISH.

2. Articles and works prepared in other languages can be accepted with the approval of parti-
cularly editor-in-chief and management of the journal. The right to accept such works belongs 
unilaterally to our journal.   

3. Our journal has printed version, only English and Turkish abstract can be provided in online 
format 

4. No publication is accepted without registering to the system. 

5. No author can claim any rights over our journal. 

6. Responsibility of any work belongs unilaterally to the author. Our journal is not put under 
obligation on this matter.  

7. Works submitted to our journal for evaluation for publication have to be authentic and have 
not been used somewhere else for any reason or sent for evaluation to anywhere else. Otherwi-
se, works are refused on condition that disclaimer is published, and legal procedure about the 
author is initiated. 

8. Each and every work is evaluated by two referees who are experts in the field, then published 
on condition that works approved by both referees are lined up. 

9. No work has superiority or privilege over another work. Each and every author and work is 
equal and has the same rights. Any kind of privilege is not provided. 

10. Authors do not know which referees have evaluated their works, they do not have the right 
to ask for it. Only system manager and editor-in-chief do have such information and it is kept 
secret. 

11. Corrections are made in major or minor way. Each work has only two chances for correc-
tions. If necessary corrections are not made based on two requests, Works are automatically 
refused.      

12. If previously used works such as thesis, presentation and conference proceeding are turned 
into articles, then the information of previous use of the work should be provided and explained 
in the footnote. Otherwise, it is regarded as plagiarism and our journal does not accept any lia-
bility stemming from this situation. 

13. Works on fields other than our journal accepts are accepted or refused unilaterally by the 
management of the journal or editor-in-chief. In such cases, authors cannot claim any rights. 



14. Every right of the works uploaded to our journal is granted to the journal by the author. 
Signature and consent form are not asked from the author for this, any written document is not 
required. Rights of works uploaded to the system are automatically transferred to the journal. 

15. Evaluation process of works submitted to our journal is two months depending on the feed-
back from referees. If no feedback is received within two months, works are directed to another 
referee. In this case, the time may extend. Under such circumstances, author cannot claim any 
right and cannot withdraw the article from the system.  

16. In the case of works with more than one author, journal management regards the first name 
written in the work as addressee if it is not stated precisely in the work, and acts accordingly. 
The journal does not have any contact with other authors and does not and does not have to 
inform them except for the first author.    

17. Referees who evaluate works act totally independently. Our journal does not impose any 
sanction on referees and does not ask special treatment.  

18. Our journal is published quarterly in a year; April, August and December. These periods 
may change depending on the publication system of the journal. For this reason, our journal is 
not liable for any demand and obligation.  

19. Referees present their opinions regarding the evaluation of the works; their reports are sent 
to the related author. Correction period is 15 days for each work. Works whose corrections are 
not completed within this period of time are removed from the system and refused. In this case, 
author(s) do not have the right to sanction on our journal.  

20. An abstract in Turkish is mandatory for works which are prepared in other languages. The 
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