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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 sayısında toplam 5 araştırma, uygulama ve inceleme çalışmasına yer verdik. Bu sayımızla 
birlikte dergimizin 2016 yılı son sayısını sizlerle buluşturmuş bulunmaktayız. Bundan sonraki sayılarımızda da 
siz okurlarımız başta olmak üzere tüm dergi yönetimi içerisinde yer alan editörler kurulu, yayın kurulu, yönetim 
kurulu, bilim ve danışma kurulu ile sayıda emeğini ilgisini esirgemeyen değerli hakemlerimize yürekten sevgi 
ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her sayımızda olduğu gibi bizleri bu sayımızda da yalnız bırakmayan kıymetli 
çalışmalarını sizlerle buluşmasına katkı sağlayan yazarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin daha nitelikli 
indekslere girmesi açısından indeks çalışmalarımıza daha fazla hız vermiş bulunmaktayız. Bu konuda bizleri yalnız 
bırakmayan indeks sorumlularımıza ve çalışanlarınıza da teşekkür ediyoruz. Değerli okurlar, dergimiz yılda üç sayı 
şeklinde yayın hayatına devam edecektir. Bir sonraki sayımız Nisan 2017 tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. 
Dergimiz Aralık ayında yapılan karşılıklı anlaşma gereğince 10 yıl boyunca İstanbul Bilim ve Akademisyenler 
Derneğinin denetimi ve sahipliğiyle devam edecektir. Artık dergimizin bir kurumsal kimliği ve bağlı olduğu bir 
kurum olmuştur. Bu gelişme başta dergimiz ve dergimizdeki çalışmaların daha fonksiyonel bir hal almasına katkı 
sağlayacaktır. Şimdiden dernek yöneticilerine bize göstermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı ayrıca minnet 
ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, yeni yılınızı en içten duygularımızla sevgi, 
mutluluk, huzur, sağlık ve neşe dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle hepinize esenlikler diliyoruz. 

(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 
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CONTROL OF DUAL ACTIVE BRIDGE CONVERTER BASED SOLID-
STATE TRANSFORMERS USING FUZZY LOGIC CONTROLLER
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Öz: Son zamanlarda, elektronik güç transformatörü (EGT) 
olarak adlandırılan güç elektroniği çeviricileri tabanlı yeni 
bir transformatör ortaya çıkmıştır ve birçok araştırmacı bu 
transformatörlerin tasarımı ve denetimi üzerine yoğunlaşmıştır. 
Bu çalışmadaki EGT yapısı giriş, izolasyon ve çıkış 
kısımlarından oluşmaktadır. Giriş kısmında, üç tane tek 
fazlı doğrultucu AC gerilimi DC gerilime dönüştürmek 
için tasarlanmıştır ve DC bara gerilimleri dayanıklı yapıya 
sahip olan bulanık mantık denetleyici ile denetlenmiştir. 
Giriş kısmından elde edilen DC gerilim izolasyon kısmına 
iletilmiştir. İzolasyon kısmında kullanılan çift aktif köprü 
çevirici de bulanık mantık denetleyici ile denetlenmiştir. 
Çıkış kısmında ise yükü beslemek için tek fazlı evirici 
kullanılmıştır. Ayrıca, önerilen denetim metotlu EGT yapısı 
için benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çift Aktif Köprülü Çevirici, Bulanık 
Mantık Denetleyici, Güç Elektroniği Çeviricileri, Elektronik 
Transformatör

Abstract: Recently, a new type transformer based on power 
electronics converters, which are named as power electronic 
transformer (PET) or solid-state transformer (SST) has 
emerged and many researchers have focused on the control 
and design of these transformers. In this paper, SST structure 
includes three stages such as input, isolation and output 
stages. In the input stage, three single-phase rectifiers are 
designed for convert AC voltage into DC voltage and DC 
bus voltages are controlled by fuzzy logic contoller (FLC) 
which has robust structure. DC voltage obtained from input 
stage is transmitted to the isolation stage. Dual active bridge 
converter used in isolation stage is also controlled by using 
FLC. In the output stage, single-phase inverter is used in 
order to feed load.  Moreover, simulation studies are realized 
for SST structure with proposed control method.

Key Words: Dual Active Bridge Converter, Fuzzy Logic 
Contoller, Power Electronics Converters, Solid-State 
Transformer
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INTRODUCTION

It is well-known that transformers (50Hz) 
are one of the most important parts in mod-
ern electrical distribution and transmission 
systems. Moreover, transformers are widely 
used in electrical power systems in order to 
perform many functions such as voltage-
current transformation, galvanic isolation, 
energy transfer and noise decoupling, etc. 
However, Conventional transformers are 
one of the most bulky and expensive compo-
nents in electrical power systems because of 
the composition consisting of iron cores and 
windings have undesirable properties such as 
heavy weight and large size, low performance 
under load unbalance, sensitivity to harmon-
ics, larger loss (Chuanhong et al., 2014; Dujic 
et al., 2013; Falcones et al., 2010; Iman-Eini 
et al., 2008). 

With improvements in power electronics, mi-
croprocessors and semiconductor materials, 
power electronics technology has become 
inevitable for many sectors and applications. 
Recently, a new type transformers concept 
which is based on power electronics convert-
ers, has been introduced. These new trans-
formers are named as PET or SST which real-
izes voltage-current transformation, galvanic 
isolation, power quality improvement, reac-
tive power compensation, power flow regula-
tion and power factor correction in one circuit 
(Ling et al., 2011; Liu et al., 2009).

SSTs have first proposed by McMurray in 
1970 (McMurray, 1970). Then, studies on 
SSTs have performed and many researchers 
have focused on the design and control of 
SSTs (Seon-Hwan et al., 2013; Wang et al., 
2007; Xu, 2013; Xu, 2014; Zhao et al., 2013). 
There are generally two approaches such as 
with dc link and without dc link for SSTs. SSTs 
with dc-link have three stages such as input, 
isolation and output stages. Input stage has a 
rectifier which is used to convert AC voltage 
into DC voltage. Isolation stage which real-
izes the galvanic isolation between the primer 
and secondary side consists of DC-DC con-
verter and high frequency transformer. Output 
stage consists of two level three-phase invert-
er which produces the desired output voltages 
and LC filter (Dujic et al., 2013; Falcones et 
al., 2010).

In this paper, we have been proposed a SST 
structure with dc-link. Rectifier at input stage 
and DAB converter at isolation stage are con-
trolled by FLC in order to improve dynam-
ic performance of proposed SST structure. 
Moreover, The rest of this paper is organized 
as follows. In section II, it has given informa-
tion about proposed SST structure and design 
of proposed controller is shown in section III. 
The simulation results are given in Section IV. 
Conclusions are presented in section V.
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TYPE-A

TYPE-B

TYPE-C

TYPE-D

Fig. 1. Topology Classification of SST

CONTROL and ANALYSIS of SSTs

There are generally four basic topology con-
figurations for SST structures as shown in 
Fig. 1, such as type A, B, C, and D. Type A 
has low cost and light weight solutions due to 
the simple configuration. However, the lack 
of DC-link makes them unsuitable for appli-
cations where reactive power compensation 
is required. 

In type B consists of isolated AC-DC conver-
sion stage and DC-AC conversion stage. Type 
C has the two-stage conversion, in which the 
galvanic isolation and voltage step-down are 
realized by the DC-AC stage, therefore low 
voltage DC link is not available. Type D has 
three-stages such as input (AC/DC conver-
sion), isolation (DC/DC conversion) and out-
put stages (DC/AC conversion) (Falcones et 
al., 2010).

This structure is the most preferred topol-
ogy because it can reactive compensation. 
As shown in Fig. 2, Designed SST structure 
consists of an AC/DC rectifier, a DC/DC 
converter with a high frequency transformer 
and a DC/AC inverter. The SST is rated as 
single phase input voltage 50 Hz, 7.2kV, out-
put voltage 50 Hz, 220V. The SST has high 
voltage high frequency AC/DC rectifier that 
converts 50Hz, 7.2kV AC to three cascad-
ed 3800 V DC bus, three high voltage high 
frequency DC-DC converters that convert 
3800V to 400V DC bus and a voltage source 
inverter that inverts 400V DC to 50 Hz, 220V. 
The isolation stage uses a high frequency 
transformer with 3.8kV/400V turns ratio to 
step down the voltage. d-q vector control is 
applied to input stage since all AC quanti-
ties can be expressed as DC in single-phase 
rectifier control. An imaginary m-axis that is 
90° vertical to phase-a is formed (Dujic et al., 
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2013). The quantities of the d-q axis can be 
calculated with the following equation.

sin cos
T

cos sin
θ − θ 

=  θ θ 
 (1)

[ ] [ ]dq am
x T x=  (2)

Control diagram of the single-phase rectifiers 
used in cells is given in Fig. 3.

According to the control diagram, the av-
erage of the output voltages of the cells 
(E1+E2+E3)/3) are compared with a refer-
ence voltage Eref. Error of DC voltage is ap-
plied to FLC controller. Reference value of 
d-axis current is obtained from output of FLC 
controller. Also, the dd and dq are calculated 
according to the single phase d-q vector con-
trol (Zhao et al., 2013).

1C 2C

HF 
TRANSFORMER

fL

fC

aR aL

CELL-1

CELL-2

aV

 

Fig. 2. Configuration of SST Structure

3
EEE 321 ++

ai

aV

am/dq

PLL

NB NS Z PS PB

FUZZY LOGIC CONTROLLER

PI
CONTROLLER

PI 
CONTROLLER

E/Laω

E/Laω
dq/am

ad
dI

qI

dI

qI
*

qI

*
dI

dd

qd

*E
+ +

+

+

+

+

-
-

-

-

Fig. 3. d-q Decoupled Control of Rectifier

DAB converter which provides high perfor-
mance/efficiency, galvanic isolation and soft-
switching property is used at the isolation 
stage to step down the DC voltage obtained 

from input stage (Xu, 2014). The basic block 
diagram of the DAB converter is given in Fig. 
4. 
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Vdc1 Vdc2

Fig. 4. Configuration of Isolation Stage

NB NS Z PS PB

d/dt

ϕ
*

dcV

dcV

+

-

 

Fig. 5. Control of DAB converter with FLC

High frequency transformer provides the 
electrical isolation and voltage transforma-
tion. In order to regulate DC voltage obtained 
from output of DAB converter, FLC are used 
as phase shift controller. The difference be-
tween DC voltage at output of isolation stage 
and reference DC voltage is compared and 
FLC generates the phase shift angle required 
for DAB converterThe control of DAB con-
verter based on FLC is as shown in Fig. 5.

DESIGN of FUZZY LOGIC 
CONTROLLER FOR SST STRUCTURE

FLC is an appropriate method for designing 
nonlinear controllers via the use of heuristic 
information. A FLC system allows changing 
the control laws in order to deal with param-
eter variations and disturbances. Especially, 
the inputs of FLC are error and change in the 
error for input and isolation stages (Zadeh, 
1965). These inputs are normalized to obtain 
error e(k) and its change Δe(k) in the range 
of -1 to +1. The fuzzy membership functions 
consist of five fuzzy sets: NB, NS, Z, PS, PB 
as shown in Fig. 6. Also, internal structure of 
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FLC is given Fig.7. In the FLC, the rule has 
the form of: IF e is Fk

e AND de is Fk
de THEN 

du is wk: 

k=1…M (3)

Fk
e and Fk

de are the interval fuzzy sets and 
wk is singleton output membership functions 
(Zadeh, 1965).

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
NS PS PBNB Z

Fig. 6. Membership Function of Inputs And Outputs

NB

PB
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Z
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e
de

Z NS NB NB NB
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PS

PB

Z

FUZZY INFERENCE

NB NS Z PS PB

NB NS Z PS PB

FUZZIFICATION DEFUZZIFICATION

Input Membership Functions Fuzzy Rules

Output

e
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Fig. 7. Fuzzy Logic Controller Structure

Moreover, the rule base of the FLC system is 
given in Table 1. 
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Table 1. Rule Base

e/de NB NS Z PS PB

NB NB NB NB NS Z

NS NB NB NS Z PS

Z NB NS Z PS PB

PS NS Z PS PB PB

PB Z PS PB PB PB

SIMULATION STUDIES

In order to verify the SST model used in this 
paper, simulation studies in Matlab/Simulink 

are carried out under conditions of input volt-
age sag/swell and voltage harmonics. The 
SST parameters are given in Table 2. 

Table 2. SST Parameters

Parameters Value

Input Voltage 7.2 kV

Ra, La 220mH, 2Ω

C1, C2 30µF, 3.3mF

High DC Bus Voltage 3800V

Low DC Bus Voltage 400V

Kp, Kı for rectifier 0.2, 10

Lf, Cf 1mH, 120µF

Fig. 8. demonstrates the responses of the SST 
under input AC voltage sag/swell condition. 
In this simulation, the magnitude of input 
voltage changes from 100% to 70% at 0.3 s 
and changes back from 70% to 100% at 0.4 
s. In the voltage swell condition, as shown in 
Fig. 8, the magnitude of input voltage chang-

es from 100% to 130 % at 0.6 s, and then 
changes back from 130% to 100% at 0.7 s. 

During the voltage sag and swell condi-
tions, response of the DC bus voltage at input 
stage has a small overshoot and undershoot. 
Moreover, the DC bus voltage at isolation 
stage is regulated at 400V and the output volt-
ages are not affected by the input voltage sag/
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swell conditions, and the input current still 
maintains a unity power factor. The input cur-

rents given in Fig. 8 have clearly sinusoidal 
waveforms and in phase with grid voltage. 
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Fig. 8. Waveforms of SST Under Voltage Sag And Swell Conditions a) Grid Voltage-
Current b) DC Voltage Responses of Input Stage c) DC Voltage Responses of Isolation 

Stage d) Output Voltages

Also, simulation studies are realized in order 
to indicate the effectiveness of SST against 
voltage harmonics. Voltage harmonics of the 
5th and 7th orders with amplitudes of 20% 
and 15% are applied on the grid voltages be-

tween t= 0.5 and t=0.6 s. Response of the DC 
bus voltage at input stage has small oscilla-
tions as seen Fig. 9. Moreover, Fig. 9 shows 
clearly that the output voltages are not affect-
ed by the voltage harmonics in input voltages.
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CONCLUSION

In this paper, control and simulation of SST 
structure with DC-link have carried out in 
Matlab/Simulink environment. Rectifiers at 
input stage is not only used in order to convert 
AC to the constant DC voltage, but also has 
reactive power compensation ability. FLC is 
preferred for input stage in this study in order 
to control DC bus voltage because of its ro-
bust nature. Dual active bridge converter at 
isolation stage is used for DC-DC conversion 
and single-phase inverter that provides the 
desired power and voltage to load is existed at 
output stage. A number of simulation studies 
have realized in order to verify performance 
of SST structure under voltage harmonics and 
voltage sag/swell conditions. The simulation 
results illustrate that SST structure with FLC 
has durable structure over these conditions 
and is capable of regulate output voltages and 
compensate disturbances in grid voltages.
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FUZZY LOGIC BASED MPPT ALGORITHM DESIGN FOR  
PHOTOVOLTAIC GENERATOR (1)

FOTOVOLTAİK JENERATÖR İÇİN  BULANIK MANTIK TABANLI 
MPPT ALGORİTMASI TASARIMI

İpek ATİK1,  Şaban YILMAZ2

1-2 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü,  
Kilis / Türkiye

Öz: Fotovoltaik (PV) sistemlerin optimum verimli kullanılması 
için MPPT (Maximum Power Point Tracker- Maksimum Güç 
Noktası İzleyicisi) sistemlere ihtiyaç vardır. İklim şartlarının 
değişmesiyle, PV sisteminin çıkışında farklı maksimum güç 
noktaları oluşmaktadır. PV jeneratörün ideal güç noktalarını 
takip edebilmesi için akıllı MPPT sistemlerine ihtiyaç vardır. 
Bu çalışmada 80 W PV panel, DC/DC konvertör ve MPPT 
P&O algoritması matlab simulink yardımıyla tasarlanmıştır.
Ayrıca bulanık mantık modülü ile sistem optimize edilmiştir. 
Sistemde amaç bulanık mantık sisteminin avantajları ile 
MPPT’nin ve PV jeneratörün performansını arttırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Güç Noktası İzleyici, Fotovoltaik, 
MPPT, pv Jeneratör, Verimlilik

Abstract: For use of Photovoltaic (PV) systems with 
optimum efficiency, MPPT (Maximum Power Point Tracker) 
systems are required. With changes in climate conditions, 
various maximum power points are created in the output 
of the PV system. In order for the PV generator to follow 
ideal power points, smart MPPT systems are required. In 
this study, 80 W PV Panel, DC/DC converter and MPPT 
P&O algorithm has been designed with the help of matlab 
simulink. Moreover, the system has been optimized with 
the fuzzy logic module. The purpose in the system is to 
increase the performance of MPPT and PV generator with 
the advantages of the fuzzy logic system.

Key Words: Power Point Tracker, Photovoltaic, MPPT, PV 
Generator, Efficiency
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GİRİŞ

Fotovoltaik sistemlerher geçen gün daha faz-
la kullanılmasına rağmen, maliyet ve verim 
problemleri devam etmektedir.Fotovoltaik 
sistemlerde, yükün PV panele doğrudan bağ-
lanması ve değişen iklim koşulları verimli-
liğioldukça düşürmektedir. PV sistemlerin 
optimum verimli kullanılması için MPPT ile 
mümkündür. MPPT,PV panelde, sabit ışınım 
altında, Güç-Gerilimkarakteristiğinde tek 
bir maksimum nokta vardır.İklim şartlarının 
değişmesiyle, PV sisteminin çıkışındafarklı 
maksimum güç noktaları oluşacaktır. PV çı-
kışındakimaksimum güç noktasını bulunması 
ve bu gücü yüke aktaran sistemlere ihtiyaçdu-
yulmaktadır (Erdem ve ark.,2014; Balasubra-
manian ve ark., 2012: 22-28).

MPPT tekniği, fiziksel hareket sağlayan do-
nanım veya mekanik yapı olmayıp, PV siste-
min gerilim ve akım değerlerini izleyen ve bir 
algoritma yapısı ile çıkış gerilimini kontrol 
eden elektronik bir donanımdır. MPPT tekni-
ği, belirli bir güneş ışınımı altında PV panel-
den PMPP maksimum güç çıkışı elde etmek 
için, VMPPgerilim değeri, IMPP akım değerleri-
nin bulunması ilkesine dayanır. Dış etkilere 
bağlı olarak (güneş ışınımı, panel sıcaklığı 
veya yük) maksimum güç noktasını oluştura-
cak gerilim veya akım değeri farklılık göste-
rebilir. Dolayısı ile sürekli olarak gerilim ve 
akım parametrelerinin takip edilerek bir önce-
ki durum ile karşılaştırılması gerekmektedir. 

MPPT tekniğinde, Sabit Gerilim Algoritması 
(CV: Constant Voltage Algorithm), Artan İlet-
kenlik Algoritması (INC: Incremental Con-
ductance Algorithm) ve Karıştır ve Gözlemle 
Algoritması (P&O:Perturb and Observe Al-
gorithm) yöntemleri kullanılmaktadır (Abo-
uobaidave ark., 2014; Hohmve ark., 2003; 
Kurak ve ark. 2016; Das ve ark., 2012: 1-6).

Belirsizliğin  bulunduğu  kesin  ve  lineer  ol-
mayan durumların  ifadesi  Bulanık  Mantı-
ğın  (BM)  çıkış  noktasını oluşturmaktadır. 
Sayısal  algılayıcılardan  aldığı  veriler yâda  
sistem  uzmanının  dilsel  komutları  ve  tali-
matları doğrultusunda matematiksel modelle-
re ihtiyaç duyulmaksızın, düşünme  ve  karar  
verme  mekanizmasının  modellenmesidir 
(Demirel ve ark., 2013; Salam ve ark., 2013; 
Sağlam ve ark., 2006: 47-68).

BM tabanlı MPPT yöntemleri geleneksel Ka-
rıştır ve Gözlemle  algoritmasına göre çeşitli 
avantajlara sahiptirler. Bulanık mantığın yu-
muşak hesaplama özelliklerinden dolayı BM 
tabanlı MPPT sistemleri yükte veya atmosfer 
koşullarında meydana gelen değişmeler du-
rumunda yeni maksimum güç noktasına daha 
çabuk ulaşırlar (Çakmak ve ark., 2014; Elta-
wil ve ark.: 793–813, 2013; Cheng ve ark., 
2015:5338-5360). 

P&Q algoritması uygulamadaki basitliği ne-
deniyle pratikte en çok kullanılan yaklaşım-
dır. Bu algoritmada fotovoltaik panelin Güç-
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gerilim karakteristiğinden faydalanılmakta-
dır. Bilindiği gibi, fotovoltaik panellerden 
üretilen güç, gerilimin bir fonksiyonu olarak 
değişmektedir. Hata ve gözlem algoritmasın-
da PV panelin çalışma geriliminde küçük bir 
artış gerçekleútirilerek, güçteki değişim mik-
tarı DPölçülür. DP değeri pozitif ise çalışma 

gerilimi tekrar artırılarak PV panel çalışma 
noktası maksimum güçnoktasına yaklaştırı-
lır. Böylece gerilimde küçükhatalar oluştu-
rularak güçte meydana gelen hatanın işareti 
izlenir (Yafaouive ark., 2007; Onat ve ark., 
2009). Tablo 1’de P&O algoritması kısaca 
özetlenmektedir.

Tablo 1. P&O Algoritması Çıkış Değişim Durumları

Perturbation Güç Değişimi Sonraki Durum

Pozitif Pozitif Pozitif

Pozitif Negatif Negatif

Negatif Pozitif Negatif

Negatif Negatif Pozitif

P&O algoritması anahtarlama periyodu bo-
yunca bir kez uygulanır. PV panel anlık ge-
rilim ve akım değerleri örneklenerek, anlık 
güç değeri hesaplanır. Şekil 1’de verilen akış 
diyagramında görüldüğü gibi maksimum 
güç noktasına gelininceye kadar işlemler 
her anahtarlama çevriminde tekrarlanır. An-

lık güç değeri bir önceki güç değeri ile far-
kı alınarak DP değeri elde edilir (Tseng ve 
ark.:1982-1997, 2012; Enslin ve ark., 1997: 
769-773; Rahmani ve ark., 2013:209–218; 
Liu ve ark., 2014:2177–2193; Takun ve ark., 
2011).
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Şekil 1. Perturb & Observe (P&O) Algoritması

MATERYAL ve METOD

Şekil 2.de . Matlab ile tasarlanan Bulanık 
Mantık  Tabanlı MPPT algoritmalı Fotovol-
taik Jeneratör görülmektedir. Sistemde 80 W 
PV panel, DC/DC konvertör ve MPPT P&O 

algoritması algoritması matlab simulink yar-
dımıyla tasarlanmıştır. Ayrıca bulanık bantık 
modülü ile sistem optimize edilmiştir. Sis-
temde amaç bulanık mantık sisteminin avan-
tajları ile MPPT’nin ve PV jeneratörün per-
formansını artırmaktır.
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Şekil 2. Matlab ile tasarlanan Bulanık Mantık  Tabanlı MPPT algoritmalıFotovoltaik 
Jeneratör

Sistemde bir adet 80 W gücünde PV panel 
tasarlanmış olup, modelin parametreleri şekil 
3.de görülmektedir. PV panelin nominal akı-
mı 4,37 amper ve nominal gerilimi 18,3 volt-

tur. PV panelin akım- gerilim karakteristiği 
ve MPPT noktaları şekil 4.de, güç-gerilim 
karakteristiği ve MPPT noktaları şekil 5.de 
görülmektedir.

Şekil 3. PV Panelin Eşdeğer Devresi
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Şekil 4. Akım-Gerilim Karakteristiği

Şekil 5. Güç-Gerilim Karakteristiği

Bulanık mantık denetleyicinin yapısı şekil 
6.da görülmektedir. Bulanık Mantık Denetle-
yici (BMD) sistemin çıkışından bağımsız ola-
rak kendi ürettiği değerlerle istenilen çıkışın 
elde edilmesini sağlayabilmektedir. BMD ler 
diğer kontrol yöntemlerindeki devre eleman-
larının yaşlanması ve özelliklerini kaybetme-
ye başlamasıyla oluşacak parametre değişim-

leri gibi etkenlere bağlı kalmadan sistemin 
durumuna göre istenilen performansla sürekli 
denetim yapılabilirler.Bulanık denetleyicinin 
giriş işaretleri MPPT P&O algoritmasında 
kullanılan DP ve DV seçilmiş ve çıkış işareti 
DC/DC konvertörün çevirme oranını ayarla-
yan DD olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 6. Bulanık Mantık Denetleyici Yapısı

Şekil 7.de DP  üyelik fonksiyonu, şekil 8.de 
DV  üyelik fonksiyonu ve şekil 9.da  DD  
üyelik fonksiyonu görülmektedir. Bulanık 
mantık denetleyicisi kural tabanı tablo 2.de 
görülmektedir.Bulanık kural tabanı yardı-
mıyla, tasarlanacak sistem için EĞER (if)- O 
HALDE (Then) yapısıyla kurallar oluşturu-
lur. Bu kurallar oluşturulurken kural tabanı-
nın tam, tutarlı ve kesin olmasına dikkat edil-

melidir. Belirlenen üyelik fonksiyonlarının 
birbirileri arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi 
için bulanık kural tabanı oluşturulmuştur. Gi-
riş ile çıkış parametreleri arasındaki ilişkiyi 
anlamamızı sağlayan 25 adet kural oluşturul-
muştur. Kontrol Kurallarının Genel Dağılımı 
şekil 10 da görülmektedir. Şekilde okların 
yönlerindeki tutarlılık kural tabanının doğru 
oluşturulduğunu göstermektedir.

Şekil 7. Bulanık Model Giriş DP  Üyelik Fonksiyonu
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Şekil 8. Bulanık Model Giriş DV  Üyelik Fonksiyonu

Şekil 9. Bulanık Model Çıkış DD  Üyelik Fonksiyonu

Tablo 2. Bulanık Mantık Denetleyicisi Kural Tabanı

Güç Değişimi 
(∆P)

Voltaj Değişimi (∆V)

NB NS ZE PS PB

NB NB NB ZE PS PB

NS NB NS ZE PS PS

ZE ZE ZE ZE ZE ZE

PS PS PS ZE NS NB

PB PB PS ZE NB NB
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Şekil 10. Kontrol Kurallarının Genel Dağılımı

SONUÇ

Bu çalışmada PV jeneratör için MPPT P&O 
algoritmasının uygulanması, bulanık mantık-
la tasarlanarak yapılmıştır. Tasarımda giriş 
değişkeni olarak MPPT P&O algoritmasında 
kullanılan DP ve DV seçilmiş ve çıkış işareti 
DC/DC konvertörün çevirme oranını ayarla-
yan DD olarak belirlenmiştir. Giriş ve çıkış 
değişkenleri arasındaki ilişkiyi anlayabilmek 
için bulanık kural tabanı oluşturulmuştur. 
Çıkarım mekanizması olarak mamdani tipi 
çıkarım mekanizması kullanılmıştır. Sis-
tem MATLAB programında tasarlanmış ve 
MPPT P&O algoritması bulanık mantık ile 
başarılı bir şekilde kullanılmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT

For use of Photovoltaic (PV) systems with optimum efficiency, MPPT (Maximum Power Point 
Tracker) systems are required. With changes in climate conditions, various maximum power 
points are created in the output of the PV system. In order for the PV generator to follow ideal 
power points, smart MPPT systems are required. In this study, 80 W PV Panel, DC/DC conver-
ter and MPPT P&O algorithm has been designed with the help of matlab simulink. Moreover, 
the system has been optimized with the fuzzy logic module. The purpose in the system is to 
increase the performance of MPPT and PV generator with the advantages of the fuzzy logic 
system. Even though photovoltaic systems are still being used more and more, their cost and 
efficiency problems continue. In photovoltaic systems, the burden is directly reduced by the 
PV panel direct connection and changing climatic conditions. It is possible with MPPT for 
optimum efficient use of PV systems. The MPPT has a single maximum point in PV-Strength-
Tension characteristics under constant radiation. By varying the climatic conditions, there will 
be maximum power points at the output of the PV system. It is necessary to have the maximum 
power point at the PV output and to transfer the power to the load system.MPPT technique is 
not an equipment or a chassis which provides physical motion but it is an electrical equipment 
which follows voltage and current values of PV system and controls output voltage via algo-
rithm structure. MPPT technique is based on obtaining VMPP voltage value, IMPP  current 
value to get PMPP maximum power output from PV panel under definite solar radiation. Volta-
ge and current value which composes maximum power point may vary depending on external 
affects (solar radiation, panel temperature and charge). Accordingly, it should always be follo-
wed with voltage and current parameters and compared with previous condition. CV: Constant 
Voltage Algorithm, INC: Incremental Conductance Algorithm, and P&O:Perturb and Observe 
Algorithm methods are used with MPPT technique. Unspecific statement of condition which is 
not definite and linear is starting point of Fuzzy Logic (FL). It is modeling of thought and deci-
ding mechanism without requiring mathematical models in accordance with data received from 
digital sensor or lingual commands and instructions of system specialist.The UN-based MPPT 
methods have several advantages according to the conventional Mix and Observe algorithm. 
Because of the soft computational properties of fuzzy logic, the UN-based MPPT systems re-
ach the new maximum power point more quickly in case of overload or atmospheric changes.
The P & Q algorithm is the most commonly used approach in practice due to its simplicity in 
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implementation. This algorithm uses the power-voltage characteristic of the photovoltaic panel. 
As is known, the power generated from photovoltaic panels varies as a function of tension. In 
the error and observation algorithm, a small increase is made in the operating voltage of the PV 
panel, and the amount of power change is measured in ΔP. If the ΔP value is positive, the opera-
ting voltage is increased again and the PV panel operating point is approached to the maximum 
power point. Thus, small errors are created in the thriller and the sign of the error is observed. 
The P & O algorithm is applied once during the switching period. By instantiating the PV panel 
instantaneous voltage and current value, the instantaneous power value is calculated. Fuzzy 
Logic Controller (KMY), regardless of output from the system can get the desired output with 
its own values. BMDs can be continuously monitored with the desired performance according 
to the state of the system, without being dependent on factors such as changes in the parameters 
caused by the loss of the characteristics of the device and the aging of the circuit elements in 
other control methods. ΔP membership function, ΔV membership function and ΔD membership 
function are observed. Rules with the help of the rule rule are created with IF for the system to 
be designed. When these rules are created, care should be taken to ensure that the rule base is 
complete, consistent and accurate. A fuzzy rule base was established to understand the relation 
between the functions of the specified membership functions. There are 25 rules for understan-
ding the relationship between input and output parameters. Consistency in the direction of the 
arrows indicates that the rule base is created correctly. In this study, MPPT P&O algorithm for 
PV generator was performed by being designed with fuzzy logic. ∆P and ∆V used in MPPT 
P&O algorithm is chosen as input variable and output mark is specified as ∆D setting out con-
version ratio of DC/DC converter for the design. Fuzzy rule base was created to understand the 
relation between input and output variables. Mamdani inference mechanism was used for in-
ference mechanism. System was designed with MATLAB program and MPPT P&O algorithm 
was used successfully with fuzzy logic.
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GAZİANTEP İLİ İÇİN OPTİMUM GÜNEŞ ENERJİSİ  
SANTRAL TASARIMI (1)

OPTIMUM SOLAR POWER PLANT DESIGN FOR THE CITY OF 
GAZİANTEP

Şaban YILMAZ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,  
Kilis / Türkiye 

Öz: İnsanlığın artan enerji ihtiyacının çevreci bir şekilde 
karşılanması için fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerine ihtiyaç 
vardır. Tüm enerji kaynaklarında olduğu gibi güneş enerjisi 
sistemlerinde de optimum planlama ve enerji verimliliğine 
ihtiyaç vardır. Gaziantep ili için güneş enerjisi santrallerinin 
optimum tasarlanması yapılan yatırımların verimliliği 
açısından önemlidir. Pv Sol yazılımı ile yapılan simülasyon 
sonuçlarına göre optimum tasarım yapılmıştır. Düz arazi 
için en optimum tasarım 3 yatay panel ile elde edilmiştir. 
Bu çalışma ile Gaziantep ili için güneş santrallerinde sıralar 
arası ideal mesafeler tespit edilmiştir. 2 dikey panel için 
5,864 m ve 3 yatay panel için 5,327 m olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi, 
Optimum GES, Santral Tasarımı

Abstract: In order to meet the increasing energy needs of 
humanity in an environmentally friendly way, photovoltaic 
solar energy systems are needed. As in all energy sources, 
optimum planning and energy efficiency is also required 
in solar power systems as well. Optimum design of solar 
power plants for the city of Gaziantep is important in terms 
of the efficiency of the investments. Optimum design is 
performed based on the simulation results performed by 
Pv Sol software. For level terrain, most optimum design 
is achieved with 3 horizontal panels. With this study, ideal 
distances between the lines in the solar power plants have 
been determined for the city of Gaziantep. For 2 vertical 
panels, it is found to be 5,864 m; for 3 horizontal panels it 
is found to be 5,327 m.

Key Words: Renewable Energy, Solar Energy, Optimal 
GES, Plant Design
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GİRİŞ

İnsanlık her geçen gün daha fazla enerjiye 
ihtiyaç duymaktadır. Fosil yakıt rezervlerinin 
azalması hem de doğaya verdikleri zararlar 
düşünülerek alternatif enerji kaynaklarına 
olan ilgi artmıştır. Ayrıca fosil tabanlı enerji 
kaynaklarının küresel ısınma, çevre ve hava 
kirliliği, asit yağmurları gibi olumsuz sonuç-
ları bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kay-
naklarından özellikle güneş enerjisi tüm Dün-
yada yaygınlaşmaktadır (Şaban ve ark.,2014: 
1-11; Libby ve ark.,2014; Kelly ve ark., 
2001: 1420-1428; Şaban ve ark.,2014; Sun ve 
ark.,2014: 118:221).

Güneş enerjisinden uzun yıllardır faydalanıl-
masına rağmen, güneş enerjisi santrallerinin 
(GES) yaygınlaşması son on yılda olmuştur. 
Özellikle ülkemizde son beş yılda fotovoltaik 
güneş enerjisi yatırımları yapılmaya başlan-
mıştır. Güneşlenme açısından iyi olan Gazi-
antep de de büyük ölçekli GES yatırımları 

yapılmaktadır. Bölgesel farklılıklar gösteren 
GES’ler için yerel tasarımlar yapılması ge-
rekmektedir. Bu çalışmada Gaziantep ili için 
optimum GES tasarımı yapılmıştır (Şaban ve 
ark., 2014:1-11; Atif ve ark.,2015, 1–9; Augs-
burger, 2013; Avila-marin,2013: 274-288).

YÖNTEM

Gaziantep İçin Güneş Enerjisi Santral Ta-
sarımı

Solar Türk Enerji marka STR P 250 kodlu mo-
deli, 250 W fotovoltaik paneller ile Gaziantep 
sınırları içinde düz arazi için optimum panel 
yerleşimi ile santral tasarımı yapılmıştır. Kul-
lanılan panelin eni 1001 mm, boyu 1665 mm, 
kalınlığı 42 mm ve ağırlığı 19 kg’dır. Panelin 
alanı 1,67 m2’dir. Panellerin yatay açısı Gazi-
antep için yıl boyu sabit panel için ideal açı 
olan 30o olup, panellerin arasında 2 cm me-
safe bırakılmıştır. Şekil 1.de panel yerleşim 
parametreleri görülmektedir.
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Şekil 1. Panel Yerleşim Parametreleri

b: Modül Montaj genişliği

h: Modül yüksekliği

: Zemin eğimi

: Panel eğimi

: Güneş yükseklik açısı

d: Sıra arası mesafe

d1: Sıra arası net mesafe

Bir Yatay Panel İçin Optimum Tasarım

Uzun kenarı 40 m. Kısa kenarı 20 m. Olan 
dikdörtgen şeklindeki bir düz araziye Gazi-
antep (Enlem: 37,08o Boylam:37,37o) şartla-
rında güneş enerjisi santrali tasarlanacaktır. 
Kullanılan panelin boyutları; 1001 mm, 1665 
mm, 42 mm’dir. Panellerin arasında 2 cm me-
safe bırakılmıştır.  Panel yerleşiminde gölge 

kaybı %1 altında olacak şekilde hesaplama 
yapılmıştır. Pv-Sol yazılımı ile yapılan tasa-
rımda 1000 m2 düz arazi için 253 fotovoltaik 
panel %0,571 gölge kaybına göre yerleştiril-
miştir. Şekil 2.de bir yatay panelli GES tasa-
rımı ve Şekil 3.de bir yatay panelli GES gölge 
analizi görülmektedir. Elde edilen parametre-
ler aşağıdaki şekildedir (Valentin, 2016).

b: 1,001 m

h: 0,502 m

: 0o

: 30o

: 30o

d: 1,752 m

d1: 0,885 m



29

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış  Dönemi Sayı: 8 Yıl:2016

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 8 Year: 2016

ID:71 K:42
(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

Şekil 2. Bir Yatay Panelli GES Tasarımı

Şekil 3. Bir Yatay Panelli GES Gölge Analizi

İki Yatay Panel İçin Optimum Tasarım

Aynı arazi için iki yatay panel için yapı-
lan optimum tasarım yapılmıştır. Kullanılan 
panelin boyutları; 1001 mm, 1665 mm, 42 
mm’dir. Panellerin arasında 2 cm mesafe bı-
rakılmıştır.  Panel yerleşiminde gölge kaybı 
%1 altında olacak şekilde hesaplama yapıl-
mıştır. Pv-Sol yazılımı ile yapılan tasarımda 
1000 m2 düz arazi için 276 fotovoltaik panel 
%0,571 gölge kaybına göre yerleştirilmiştir. 
Şekil 4.de iki yatay panelli GES tasarımı ve 
Şekil 5.de iki yatay panelli GES gölge analizi 

görülmektedir. Elde edilen parametreler aşa-
ğıdaki şekildedir.

b: 2,002 m

h: 1,012 m

: 0o

: 30o

: 30o

d: 3,54 m

d1: 1,789 m
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Şekil 4. İki Yatay Panelli GES Tasarımı

Şekil 5. İki Yatay Panelli GES Gölge Analizi

Üç Yatay Panel İçin Optimum Tasarım

Aynı arazi için üç yatay panel için yapılan 
optimum tasarım yapılmıştır. Kullanılan 
panelin boyutları; 1001 mm, 1665 mm, 42 
mm’dir. Panellerin arasında 2 cm mesafe bı-
rakılmıştır.  Panel yerleşiminde gölge kaybı 
%1 altında olacak şekilde hesaplama yapıl-
mıştır. Pv-Sol yazılımı ile yapılan tasarımda 
1000 m2 düz arazi için 276 fotovoltaik panel 
%0,571 gölge kaybına göre yerleştirilmiştir. 
Şekil 6.de üç yatay panelli GES tasarımı ve 
Şekil 7.de üç yatay panelli GES gölge analizi 

görülmektedir. Elde edilen parametreler aşa-
ğıdaki şekildedir.

b: 3,043 m

h: 1,523 m

: 0o

: 30o

: 30o

d: 5,327 m

d1: 2,692 m
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Şekil 6. Üç Yatay Panelli GES Tasarımı

Şekil 7. Üç Yatay Panelli GES Gölge Analizi

Dört Yatay Panel İçin Optimum Tasarım

Aynı arazi için dört yatay panel için yapı-
lan optimum tasarım yapılmıştır. Kullanılan 
panelin boyutları; 1001 mm, 1665 mm, 42 
mm’dir. Panellerin arasında 2 cm mesafe bı-
rakılmıştır.  Panel yerleşiminde gölge kaybı 
%1 altında olacak şekilde hesaplama yapıl-
mıştır. Pv-Sol yazılımı ile yapılan tasarımda 
1000 m2 düz arazi için 276 fotovoltaik panel 
%0,571 gölge kaybına göre yerleştirilmiştir. 
Şekil 8.de dört yatay panelli GES tasarımı ve 
Şekil 9.de dört yatay panelli GES gölge ana-

lizi görülmektedir. Elde edilen parametreler 
aşağıdaki şekildedir.

b: 4,064 m

h: 2,033 m

: 0o

: 30o

: 30o

d: 7,114 m

d1: 3,594 m
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Şekil 8. Dört Yatay Panelli GES Tasarımı

Şekil 9. Dört Yatay Panelli GES Gölge Analizi

Bir Dikey Panel İçin Optimum Tasarım

Aynı arazi için bir dikey panel için yapılan 
optimum tasarım yapılmıştır. Kullanılan 
panelin boyutları; 1001 mm, 1665 mm, 42 
mm’dir. Panellerin arasında 2 cm mesafe bı-
rakılmıştır.  Panel yerleşiminde gölge kaybı 
%1 altında olacak şekilde hesaplama yapıl-

mıştır. Pv-Sol yazılımı ile yapılan tasarımda 
1000 m2 düz arazi için 276 fotovoltaik panel 
%0,571 gölge kaybına göre yerleştirilmiştir. 
Şekil 10.da bir dikey panelli GES tasarımı ve 
Şekil 11.de bir dikey panelli GES gölge ana-
lizi görülmektedir. Elde edilen parametreler 
aşağıdaki şekildedir.
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b: 1,665 m

h: 0,883 m

: 0o

: 30o

: 30o

d: 2,915 m

d1: 1,473 m

Şekil 10. Bir Dikey Panelli GES Tasarımı

Şekil 11. Bir Dikey Panelli GES Gölge Analizi

İki Dikey Panel İçin Optimum Tasarım

Aynı arazi için iki dikey panel için yapı-
lan optimum tasarım yapılmıştır. Kullanılan 
panelin boyutları; 1001 mm, 1665 mm, 42 
mm’dir. Panellerin arasında 2 cm mesafe bı-
rakılmıştır.  Panel yerleşiminde gölge kaybı 
%1 altında olacak şekilde hesaplama yapıl-

mıştır. Pv-Sol yazılımı ile yapılan tasarımda 
1000 m2 düz arazi için 228 fotovoltaik panel 
%0,571 gölge kaybına göre yerleştirilmiştir. 
Şekil 12.de iki dikey panelli GES tasarımı ve 
Şekil 13.de iki dikey panelli GES gölge ana-
lizi görülmektedir. Elde edilen parametreler 
aşağıdaki şekildedir.
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b: 3,35 m

h: 1,676 m

: 0o

: 30o

: 30o

d: 5,864 m

d1: 2,963 m

Şekil 12. İki Dikey Panelli GES Tasarımı

Şekil 13. İki Dikey Panelli GES Gölge Analizi

Üç Dikey Panel İçin Optimum Tasarım

Aynı arazi için üç dikey panel için yapılan 
optimum tasarım yapılmıştır. Kullanılan 

panelin boyutları; 1001 mm, 1665 mm, 42 
mm’dir. Panellerin arasında 2 cm mesafe bı-
rakılmıştır.  Panel yerleşiminde gölge kaybı 
%1 altında olacak şekilde hesaplama yapıl-
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mıştır. Pv-Sol yazılımı ile yapılan tasarımda 
1000 m2 düz arazi için 228 fotovoltaik panel 
%0,571 gölge kaybına göre yerleştirilmiştir. 
Şekil 14.de üç dikey panelli GES tasarımı ve 
Şekil 15.de üç dikey panelli GES gölge ana-
lizi görülmektedir. Elde edilen parametreler 
aşağıdaki şekildedir.

b: 5,035 m

h: 2,518 m

: 0o

: 30o

: 30o

d: 8,814 m

d1: 4,454 m

Şekil 14. Üç Dikey Panelli GES Tasarımı

Şekil 15. Üç Dikey Panelli GES Gölge Analizi



36

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Kış  Dönemi Sayı: 8 Yıl:2016

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Winter Season Issue: 8 Year: 2016

ID:71 K:42
(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

BULGULAR

Yapılan simülasyon sonuçlarına göre Solar 
Türk Enerji marka STR P 250 kodlu mode-
li, 250 W fotovoltaik paneller ile Gaziantep 
sınırları içinde düz arazi için optimum pa-
nel yerleşimi ile santral tasarımı yapılmıştır. 
Uzun kenarı 40 m. Kısa kenarı 20 m. Olan 
dikdörtgen şeklindeki bir düz araziye Gazi-
antep (Enlem: 37,08o Boylam:37,37o) şartla-
rında güneş enerjisi santrali modellenmiş ve 

ideal tasarım yapılmıştır. Yapılan simülasyon 
sonuçlarına göre 1 yatay panel yerleşiminde 
253 adet panel yerleştirilmiş ve 63,25 kW 
santral modellenmiştir. 2 yatay,3 yatay, 4 ya-
tay ve 1 dikey panel yerleşiminde 276 adet 
panel yerleştirilmiş ve 69 kW santral model-
lenmiştir. 2 dikey ve 3 dikey panel yerleşi-
minde 228 adet panel yerleştirilmiş ve 57 kW 
santral modellenmiştir. Tablo1’de elde edilen 
sonuçlar görülmektedir. 

Tablo 1. Farklı Tasarımlar İçin Elde Edilen Sonuçlar

Panel Sayısı Gölge Faktörü Sıra Arası İdeal Mesafe

Adet % m

1 Yatay 253 0,571 1,752

2 Yatay 276 0,571 3,54

3 Yatay 276 0,571 5,327

4 Yatay 276 0,571 7,114

    

1 Dikey 276 0,571 2,915

2 Dikey 228 0,571 5,864

3 Dikey 228 0,571 8,814

SONUÇLAR

Gaziantep (Enlem: 37,08o Boylam:37,37o) ili 
için 1000 m2 düz araziye kurulan güneş ener-
jisi santrali modelleme sonuçlarına göre göl-
ge analizi açısından en fazla panel, 2 yatay,3 
yatay, 4 yatay ve 1 dikey panel yerleşiminde 
elde edilmiştir. Dolayısıyla en panel sayısı az 
olan seçeneklerin kullanılması uygun değil-
dir. Kullanılan sehpa ve kurulum işçiliği dü-

şünüldüğünde 1 dikey iki yatay kullanımı da 
tercih edilmez. 4 yatay panel yerleşimi rüzgâr 
yükü açısından sorun oluşturabilir. Dolayı-
sıyla en optimum tasarım 3 yatay panel ile 
elde edilmiştir. Arazinin yapısına göre de-
ğişmekle birlikte en yaygın kullanım 2 dikey 
veya 3 yatay ile yapılmaktadır. Bu çalışma ile 
Gaziantep ili için güneş santrallerinde sıralar 
arası ideal mesafeler tespit edilmiştir. 2 dikey 
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panel için 5,864 m ve 3 yatay panel için 5,327 
m olarak bulunmuştur.
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EXTENDED ABSTRACT

Energy demand is continually increasing in the world, especially developing and developed 
countries. So, these countries focus on renewable and alternative Energy sources to find this 
demand. There are many renewable Energy sources such as wind Energy, geothermal Energy, 
wave Energy, biofuel Energy, solar Energy etc. Solar Energy play an important role among of 
these renewable Energy sources due to have unlimited, eco-friendly, abundant source.  There 
are many ways benefit from solar energy such as thermal, cooking, electricity. There are many 
studies in literature on solar Energy system applications. Also, there are many methods in order 
to generate electricity from solar Energy. Especially, photovoltaic effect method is generally 
preferred from researchers. In order to meet the increasing energy needs of humanity in an 
environmentally friendly way, photovoltaic solar energy systems are needed. As in all energy 
sources, optimum planning and energy efficiency is also required in solar power systems as 
well. So, this study focusses on solar energy systems and photovoltaic effect. Although solar 
energy has been used for a long time, solar energy plants have become widespread for last ten 
years. Especially in our country, photovoltaic solar energy investments have been carried out 
in last 5 years. Large-scale solar energy plant investments are also made in Gaziantep which is 
rich in isolation. Local designs should be made for solar energy plants which vary depending on 
region. Optimum solar energy plants design was carried out for Gaziantep in this study. Plant 
design was made with optimum panel placing for level land in Gaziantep with 250 W photo 
voltaic panels of STR P 250 coded model of Solar Turk Energy brand. Width is 1001 mm, 
length is 1665, thickness is 42 mm and weight is 19 kg, of used panel. Area of the panel is 1.67 
m2 Horizontal angle of the panels is 30o which is ideal for fixed panel throughout the year for 
Gaziantep and there is 2 cm space between panels. For the design made with Pv-Sol software, 
228 photovoltaic panels for 1000 m2 flat land were placed according to 0,571% loss of shadow. 
In the panel layout, the shadow has been reduced. According to result of simulation plant design 
was made with optimum panel placing for level land in Gaziantep with 250 W photo voltaic 
panels of STR P 250 coded model of Solar Turk Energy brand. Solar energy plant was mode-
led and designed for condition of Gaziantep (Latitude: 37,08o Meridian:37,37o) in a rectangle 
level land of which long edge is 40 m and short edge is 20 m. According to simulation results, 
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253 panels were placed in 1 horizontal panel placing and 63.25 kW plant were modeled. 276 
panels were placed in 2 horizontal, 3 horizontal, 4 horizontal and 1 vertical panel placing and 
69 kW plant were modeled. 228 panels were placed in 2 vertical and 3 vertical panel placing 
and 57 kW plant were modeled. Totally, one Horizontal PV plant design-shading analysis, two 
Horizontal PV plant design-shading analysis, three Horizontal PV plant design-shading analy-
sis, four Horizontal PV plant design-shading analysis, one vertical PV plant design-shading 
analysis, two vertical PV plant design-shading analysis, three vertical PV plant design-shading 
analysis. Optimum design of solar power plants for the city of Gaziantep is important in terms 
of the efficiency of the investments. Optimum design is performed based on the simulation 
results performed by PV Sol software. For level terrain, most optimum design is achieved with 
3 horizontal panels. With this study, ideal distances between the lines in the solar power plants 
have been determined for the city of Gaziantep. For 2 vertical panels, it is found to be 5,864 m; 
for 3 horizontal panels, it is found to be 5,327 m. According to modeling results of solar energy 
plant installed in 1000 m2 level in in Gaziantep (Latitude: 37.08o Meridian:37.37o), in terms of 
shadow analyze, maximum panel was obtained as 2 horizontal, 3 horizontal, 4 horizontal and 
1 vertical panel placing. Accordingly, it not proper to use models which has minimum panel. 
When used end tables and installation labor are considered, 1 vertical and 2 horizontal usage 
cannot also be preferred. 4 horizontal panel placing can arise problem for wind load. Accor-
dingly, the most optimum design is obtained with 3 horizontal panels. Although it varies de-
pending on land type, the most widespread usage şis 2 vertical and 3 horizontal design. In this 
study, ideal spaces between rows were specified for solar plants for Gaziantep. It is specified as 
5.864 m for 2 vertical panels and 5.327 m for 3 horizontal panels.
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GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLİ YÜZER FOTOVOLTAİK JENERATÖR 
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SOLAR TRACKING SYSTEM FLOATING PHOTOVOLTAIC 
GENERATOR DESIGN

Şaban YILMAZ
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Öz: Ülkelerin enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmakta 
olup, geleneksel yöntemlerle üretilen enerji ihtiyacı 
karşılamakta yetersiz kalmasının yanında çevreye de 
zarar vermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından güneş enerjisi son zamanlarda daha 
da ön plana çıkmıştır. Fotovoltaik güneş enerjisi 
santrallerinin kapladığı alan küçümsenmeyecek 
ölçüdedir. Yüzer fotovoltaik sistemler gölgelenme ve 
verim açısından daha elverişli olan baraj yüzeylerine 
kurulabilir. Ayrıca su yüzeyinde güneş takip sistemi 
uygulamak daha kolay ve maliyetsizdir. Bu çalışmada 
güneş takip sistemli yüzer fotovoltaik jeneratör tasarımı 
yapılmış ve avantajlı olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Güneş takip 
Sistemi, Yüzer GES, Güneş Enerjisi

Abstract: Energy needs of countries are increasing day 
by day, and energy produced by traditional methods is 
not enough to meet these needs, and is also harmful 
to the environment. Use of renewable energy sources 
is unavoidable. Among the renewable energy sources, 
solar power has become more prominent in the recent 
years. The area covered by photovoltaic solar power 
plants cannot be underestimated. Floating photovoltaic 
systems can be installed on dam surfaces which 
are more favorable in terms of ghosting and yield. 
Moreover, it is easier and less costly to implement 
solar tracking systems on water surfaces. In this 
study, solar tracking system floating photovoltaic 
generator design is performed, and its advantages 
have been observed.

Key Words: Renewable Energy, Solar tracking System, 
Floating SES, Solar Energy
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GİRİŞ 

Enerji, günümüzde en önemli tüketim madde-
lerinden biridir. Ülkelerin gelişmişlik düzey-
leri enerji tüketimine göre belirlenmektedir. 
İnsanların yaşam kalitesini devam ettirebil-
mesi için sürekli ve kaliteli enerjiye ihtiyaç 
vardır. Enerji kaynağı olarak daha çok kömür, 
petrol, doğalgaz gibi fosil kaynaklı yakıtlar 
kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar sınırlı ve çev-
reye zararlı enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları her geçen gün önemini artır-
maktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
özellikle güneş enerjisi geleceğin enerji kay-
nağı olarak değerlendirilmektedir. Hem çev-
reci olması hem de sınırsız olması dünyada en 
çok yaygınlaşan yenilenebilir enerji kaynağı-
dır (Roosa ve ark., 2007: 339–344; Altuzarra 
ve ark., 2013: 69-76; Al-Mohammad, 
2004:345-354).

Fotovoltaik sistemler güneş enerjisini elektrik 
enerjisine doğrudan dönüştürler. Fotovoltaik 
güneş enerjisi sistemlerinin maliyetleri azal-
makta ve verimleri artmaktadır. Yüksek ve-
rim elde edilebilmesi için gün boyunca panel 
yüzeyine güneş ışınlarının dik gelmesi ile 
mümkün olacağı bilinmektedir. Bunu ger-
çekleştirmek için iki eksenli veya tek eksenli 
güneşi takip sistemleri kullanılmalıdır. İki ek-
senli güneş takip sistemi kullanılarak elektrik 
enerjisi üretimi yapan bir fotovoltaik panel, 
sabit halde üretim yapan fotovoltaik panele 
oranla yaklaşık %35 daha fazla elektrik ener-

jisi üretimi sağlar. Güneş takip sistemleri aynı 
miktar elektrik enerjisi üretimi için daha az 
alana ihtiyaç duyulması, daha az fotovoltaik 
panel ve panel yan ekipmanları kullanılması 
anlamına gelmektedir (Arun Kumar ve ark., 
2013:1440-1441; Rahman ve ark., 2015:348-
358; Kumar ve ark., 2015:227-231).

Mevcut fotovoltaik paneller ile elektrik ener-
jisi üreten güneş enerjisi santralleri (GES), 1. 
sınıf olmayan tarım arazilerinin üzerine ku-
rulmakta ve güneş tarlaları olarak ifade edil-
mektedir. GES, çok geniş alanları kaplamakta 
ve bu alanların başka amaçla kullanılması-
nı engellemektedir. Örneğin, 1 MW Kurulu 
güce sahip bir GES için yaklaşık 16 dönüm 
alanında araziye ihtiyaç duyulmaktadır. GES 
yatırımlarının son yıllarda arttığı ülkemizde 
hem arazi bulmak ciddi anlamda zorlaşmıştır 
hem de ek büyük maliyetleri de beraberinde 
getirmektedir. 

Baraj suyu üzerine kurulu takip sistemli yü-
zen fotovoltaik güneş enerji santrali ile baraj 
yüzeyleri değerlendirilmiş olacaktır. Bilindiği 
üzere; ülkemizde göl ve özellikle baraj sa-
yısı oldukça fazladır. GES’ler için bu arazi 
ihtiyacı hali hazırda göller ve barajların yü-
zeyleri kullanılarak çözülebilir (Cazzaniga 
ve ark., 2012:514-519; Trapani ve ark., 
2013: 879-888; Redón-Santafé, 2011:20-68; 
Huld ve ark., 2006: 1650-1651; Mo ve ark., 
2010:1477-1485). 
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Su yüzeyinde güneş enerjisi santrali yapma-
nın faydaları;

 Temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı 
elde edilecektir.

 Güneş enerjisi santrallerinin yer sorunu 
çözülmüş olacaktır.

 Suyun avantajlarından faydalanarak kolay 
bir şekilde tek eksenli güneş takip sistemi 
yapılabilir. Takip mekanizmasında harca-
nan enerji sarfiyatı azalacaktır. 

 Güneş enerjisi santrallerinde olan gölge-
lenme sorunu baraj yüzeyinde minimum 
olacaktır.

 Suyun üzerinde gölgelenme oluşturduğu 
için suyun buharlaşmasın azaltacak ve 
hidroelektrik santralinin verimine katkı 
sağlayacaktır.

 Balık üretme çiftlikleri ile ortak çalışabilir. 
Örneğin, Tesisisin altı balık üretme çiftliği 
olarak kullanılabilir.

 Hidroelektrik santralin iletim alt yapısı 
kullanılabilir.

 Pompaj depolamalı santral olarak kullanı-
labilir. (Elektriğin ihtiyaç olmadığı saat-

lerde üretilen elektrik enerjisi ile su pom-
pa yardımıyla baraj gölüne gönderilir ve 
elektrik yerine su depolanır.)

 İlave sistemle panellerin soğutulması iste-
nirse, baraj suyu ile bu yapılabilir.

 Suyun yüzeyi serin ve esintili olacağı için 
panellerin sıcaklıktan dolayı düşen verim 
kaybı azalacaktır.

Yüzer GES Tasarımı

Baraj yüzeyine kurulacak GES’e çok küçük 
bir yatırım (%1’in altında olması öngörül-
mektedir) ve çok az bir enerji ile güneş takip 
sistemi yapılabilmesi şeklindedir. Çünkü; bi-
lindiği üzere çift eksende güneş takip sistem-
leri ile %35, tek eksende güneş takip sistem-
leri ile %25 civarında verim artırılabilmekte 
ancak yatırım maliyetlerinin, işletme ve ba-
kım giderlerinin yüksekliğinden dolayı tercih 
edilememektedir. Bundan ötürü, ülkemizde 
kurulan GES’ler, sabit sistem ile kurulmakta-
dır. Bu çalışmada Baraj Suyu Üzerine Kurulu 
Takip Sistemli Yüzen Fotovoltaik Güneş 
Enerji Santrali optimum tasarımı yapılmıştır. 
Şekil 1. de su yüzeyinde güneş santrali tasarı-
mı görülmektedir.
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Şekil 1. Su Yüzeyinde Güneş Enerjisi Santrali

Şekil 2.de yatay eksende güneş takip sistemi-
nin baraj yüzeyinde nasıl uygulanabileceğine 
dair modeller verilmiştir. Bu sistemin arka 
kısmına kurulan bir kasnak sistemi, GES ‘in 
sağ ve sol tarafında karaya koyulan 2 motor 
tarafından tahrik edilmektedir. Sağ tarafta bu-
lunan motor güneş doğduktan sonra çok dü-
şük bir devir ile çalışmakta ve kasnak siste-
mini ve kasnak sistemine monte edilmiş olan 
GES sistemini döndürmektedir. Güneşin gün 

içerisindeki ilerleme hızına göre ayarlanan 
motor hızımız sayesinde güneşin doğuşun-
dan batışına kadar tüm güneş panellerimizin 
yönü tam güneşe bakacaktır. Bu sayede yak-
laşık %30 kadar daha fazla elektrik enerjisi 
elde edilecektir. Akşam güneş battığında sağ 
taraftaki motorumuz devre dışı kalacak ve sol 
taraftaki motorumuz devreye girerek sistemi 
aynı yöntemle, sabahki konumuna tekrar ge-
tirecektir.
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Şekil 2. Baraj Yüzeyi İçin Tasarlanmış Yatay Eksen Güneş Takip Sistemi

Şekil 3.de dikey eksen güneş takibi için panel-
lerin üzerinde durduğu dubalara su doldurula-
rak yatay açısı değiştirilebilir. Güneş ışınları 
dünyaya, yaz aylarında daha dik kış aylarında 
daha eğik gelmektedir. Bundan dolayı güneş 

panellerinin yüzey alanı ile yapacağı ideal açı 
her mevsim değişmektedir. Fotovoltaik pa-
neller su yüzeyinde plastik dubalar tarafından 
tutulmaktadır. Her panelin önünde ve arka-
sında 1’er adet duba bulunmaktadır. 
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Şekil 3. Baraj Yüzeyi İçin Tasarlanmış Dikey Eksen Güneş Takip Sistemi

Şekil 4. ve şekil 5. de geliştirilen prototip 
yüzer fotovoltaik jeneratörler görülmektedir. 
Yapılan tasarımın yatay eksen için prototi-
pi gerçekleştirilmiş olup, az bir enerji ile su 
yüzeyinde güneş takip sistemi kurulabildiği 
görülmüştür. Yapılan örnek çalışmada bir pa-

nel sabit olarak su yüzeyine yerleştirilmiş ve 
diğer panel bir eksen güneş takipli olarak ta-
sarlanmıştır. Yapılan ölçümlerde güneş takip 
sisteminin daha fazla ürettiği görülmüştür. 
Ancak sistemde veri kayıt sistemi olmadığı 
için uzun süreli ölçüm yapılmamıştır.
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Şekil 4. Yüzer Fotovoltaik Jeneratör-1

Şekil 5. Yüzer Fotovoltaik Jeneratör-2
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SONUÇ

Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri artan 
enerji ihtiyacının karşılanması için yaygın-
laşmaktadır. Yüzer GES’ler iki eksenli güneş 
takip için uygundur. Güneş takip sistemli yü-
zer GES’ler ile baraj yüzeylerinden verimli 
enerji üretilebilir. Güneş enerjisi santrallerin-
de olan gölgelenme sorunu baraj yüzeyinde 
minimum olacaktır. Suyun üzerinde gölge-
lenme oluşturduğu için suyun buharlaşmasın 
azaltacak ve hidroelektrik santralinin veri-
mine katkı sağlayacaktır. Balık üretme çift-
likleri ile ortak çalışabilir. Örneğin, Tesisisin 
altı balık üretme çiftliği olarak kullanılabilir. 
İlave sistemle panellerin soğutulması istenir-
se, baraj suyu ile bu yapılabilir. Suyun yüzeyi 
serin ve esintili olacağı için panellerin sıcak-
lıktan dolayı düşen verim kaybı azalacaktır. 
Baraj yüzeylerinde güneş takip sistemli yüzer 
fotovoltaik jeneratör kullanımı avantajlıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Energy needs of countries are increasing day by day, and energy produced by traditional met-
hods is not enough to meet these needs, and is also harmful to the environment. Use of rene-
wable energy sources is unavoidable. There are many renewable Energy sources for example 
geothermal Energy, solar Energy, wind Energy, wave Energy, biofuel Energy, etc. Among the 
renewable energy sources, solar power has become more prominent in the recent years. There 
are many studies on solar power systems. Since, these solar power systems have an impor-
tant role to obtain energy demand from renewable energy sources. Approximately, solar power 
systems costs were not effective for ten years ago, however these systems are cost-effective. 
The area covered by photovoltaic solar power plants cannot be underestimated. Photovoltaic 
systems transform solar energy directly to electricity. A cost of photovoltaic solar energy is dec-
reasing and efficiency is increasing. It is known that during the day solar rays should reflect in 
right angle to panel surface to obtain maximum efficiency. To do this, biaxial or uniaxial solar 
tracking system should be used. Photovoltaic panel which produces electricity by using bıaxial 
solar tracking system produces 35% more electricity when it is compared to photo voltaic panel 
which produces in fixed situation. Solar tracking system means to require less space for same 
amount electricity production and to use less photovoltaic panel and panel accessory. There are 
many benefits building a solar energy plant on the water surface. Benefits of building a solar 
energy plant on the water surface; a clean and renewable energy source will be obtained. The 
problem of the location of solar power plants will be solved. Single axis solar tracking system 
can be easily done by taking advantage of water. The energy consumption of the tracking mec-
hanism will be reduced. The problem of shading in the solar power plants will be minimal on 
the dam surface. It will reduce the evaporation of water and contribute to the efficiency of the 
hydroelectric power plant because it creates shadows on the water. Can cooperate with fish 
breeding farms. For example, the plant can be used as a farm to produce six fish. Hydroelectric 
power plant transmission infrastructure can be used. Pumped storage can be used as a power 
plant. (When electricity is not needed, electricity is generated and electricity is sent to the re-
servoir with water pump and water is stored instead of electricity.) If it is desired to cool panels 
with additional system, this can be done with dam water. As the surface of the water will be 
cool and breezy, the loss of efficiency due to the temperature of the panels will decrease. Most 
of the measurements made are solar tracking system. However, since there is no data recording 
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system in the system, long time measurement is not performed. Solar tracking system can 
be installed with a small investment (is is foreseen as less than 1%) and low energy for solar 
energy plant which will be installed on the surface of barrage. Because, as it is known, it can 
be obtained 35% efficiency with biaxial solar tracking system and 25% efficiency with solar 
tracking system, but it is not preferred due to high investment costs, business and maintenance 
costs. Therefore, solar energy plants are installed with fixed system in our country. In this study, 
Floating Photovoltaic Solar Energy Plant with Tracking System Installed on Barrage Water 
is designed. Floating photovoltaic systems can be installed on dam surfaces which are more 
favorable in terms of ghosting and yield. Moreover, it is easier and less costly to implement 
solar tracking systems on water surfaces. In this study, solar tracking system floating photovol-
taic generator design is performed, and its advantages have been observed. Photovoltaic solar 
energy systems become widespread to meet increasing solar energy necessity. Floating solar 
energy plants are proper for biaxial solar tracking. Efficient energy can be produce on surface of 
barrages with floating solar energy plants with solar tracking systems. Bathos problem, which 
occurs with solar energy plants, are minimum on surface of barrage. As it creates bathos on 
water surface, water will evaporate less so that it increases efficiency of hydroelectricity plant. 
It can be run with fish breeding plants. For example, underside of the plant can be used as fish 
breeding plant. If it is wished to cool panels with additional system, this process can be carried 
out with barrage water. As water surface is cool and windy, efficiency lose occurred due to tem-
perature will be minimized. It is an advantage to use floating photovoltaic generator with solar 
tracking system on the surface of barrages.
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EFFCT OF BIOLOGICAL BASED COVERING MATERIAL USED IN 
PACKAGING OFF TEKİRDAĞ MEATBALL ON PRODUCT QUALITY
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Öz: Yenilebilir film ve kaplamalar sentetik filmler 
üzerindeki avantajlarından dolayı son yıllarda büyük 
ilgi görmektedir. Jelatin doğal bir maddedir ve 
et sektörünün atık maddelerinden üretilerek gıda 
sektöründe kullanım alanı gittikçe artmakta, tüketimi 
sınırlandırılmamaktadır. Jelatin, et ve et ürünlerinin 
ambalajlanmasına yeni ambalajlama tekniklerini 
gündeme getirmektedir. Bu proje kapsamında Tekirdağ 
köfteleri raf ömrü boyunca standart ambalajında, %4 
jelatin %5 gliserol, %6 jelatin 5 gliserol, % 8jelatin 
%5 gliserol ve %10 jelatin %5 gliserol içeren filmlerin 
bulunduğu polistren köpük tabaklarda ambalajlanıp 
0.,1., 3., 5. ve 7. günlerde kimyasal ve mikrobiyolojik 
analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 
filmlerin artan jelatin konsantrasyonunun köftenin 
kimyasal ve mikrobiyolojik kalite paremetrelerinde 
belirgin bir etkisi olmadığı ancak kontrol grubuna 
göre az da olsa koruyuculuk sağladığı kaydedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Jelatin, Kaplama Malzemesi,  Köfte

Abstract: Edible films and coatings have drawn great 
attention thanks to their advantages over synthetic 
films. Gelatin is a natural material that is produced 
from waste products of the meat sector and its 
consumption is free from limitations. Gelatin brings 
up new packaging techniques for packaging of meat 
and meat products. Under the scope of this project, 
Tekirdağ meatballs were packaged in standard packages 
and in foam dishes made of polystyrene containing 
films which are composed of 4% gelatin – 5% 
glycerol, 6% gelatin – 5% glycerol, 8% gelatin – 5% 
glycerol, 10% gelatin – 5% glycerol, and chemical 
and microbiological analyses were performed on 0th, 
1st, 3rd, 5th and 7th days. Based on the results, it 
was found that increase in the gelatin concentration 
of the films did not have a significant effect on the 
chemical and microbiological quality parameters of the 
meatballs, while it provided slightly better protection 
in comparison to the control group.

Key Words: Gelatin, Coating Material, Meatball
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GİRİŞ

Ambalajlama endüstrisinde görülen hızlı ge-
lişime paralel olarak, son yıllarda, sadece ba-
riyer özelliğinden dolayı sınırlı etki gösteren 
klasik ambalajlama tekniklerinden beklenen 
korumanın yanında ek avantajlar sağlayan 
yeni ambalaj materyalleri ve teknolojileri ge-
liştirilmektedir (Rooney, 1995:74; Kerry ve 
ark., 2006:126). Ambalajlar gerek şekilsel 
gerekse içerik olarak farklı boyutlara doğru 
kaymakta ve buna bağlı olarak ambalaj tanı-
mı değişmekte, geleceğin önemli sektörleri 
arasında yer alacak ambalaj sektörü klasik 
yapılardan uzaklaşmaktadır (Eker, 2014:1). 
Gıda ambalajının globalleşmesi, daha taze ve 
uygun gıdalar için tüketici eğilimleri, daha 
güvenli ve kaliteli gıdalar arzusu da dahil 
olmak üzere, gıda dağıtımında kayda değer 
değişikliklerden gıda ambalajı etkilenmiş-
tir. Tüketiciler gıda ambalaj malzemelerinin 
daha doğal, tek kullanımlık, potansiyel olarak 
biyolojik olarak parçalanabilir olmasını ve 
geri dönüştürülebilir olmasını talep etmek-
tedir (Cutter, 2006:132). Biyopolimer bazlı 
ambalajlama materyalleri gıda kalitesinin ge-
liştirilmesi ve üründeki mikrobiyal gelişmeyi 
minimize ederek raf ömrünün uzatılması gibi 
bazı faydalı özelliklere sahiptir. Bu mater-
yaller sadece neme, su buharına, gazlara ve 
çözünen maddelere karşı bariyer olarak değil, 
aynı zamanda bazı aktif maddelerin taşıyıcısı 
olarak da hizmet ederler. Ayrıca antioksidan-

lar, antifungal ajanlar, antimikrobiyaller, renk 
maddeleri ve diğer gıda bileşenleri gibi büyük 
bir katkı çeşidinin birleştirilmesi için mükem-
mel araçlardır (Rhim ve Ng, 2007:411-412). 
Kaliteyi korurken ürünün raf ömrünü uzat-
mak için biyopolimerlerin araştırılması ye-
nilebilir filmler ve kaplamaların üretimi için 
temel oluşturmaktadır (Danijela Suput ve 
ark., 2015:11). Biyopolimerin büyük miktarı 
organizmaların büyüme döngüleri sırasında 
kimyasal veya biyolojik olarak sentezlenmek-
tedir. Onları parçalayabilen bazı mikroorga-
nizmalar ve enzimler tanımlanmıştır (Bordes 
ve ark., 2009:126). Çeşitli bitkisel kaynakla-
rından elde edilen ve tarımsal gıda endüstrisi 
tarafından işleme sırasında oluşan Proteinler, 
polisakkaritler ve lipitler gibi biyopolimer-
ler  en umut vaat edenlerdir (Coltelli ve ark., 
2015: 6/59).  Yenilebilir film ve kaplamalar 
modern gıda koruma sistemleridirler. Bu ye-
nilebilir filmler, fiziksel, kimyasal ve biyolo-
jik değişiklikler için bir bariyer oluşturabilir 
(Ulbın-Fıglewıcz ve ark., 2013:596).  

Jelatin, kollajenden türetilen önemli bir biyo-
polimerdir ve teknolojik ve fonksiyonel olma-
sı nedeniyle çeşitli endüstriler tarafından yay-
gın olarak kullanılmaktadır (Ramos ve ark., 
2016:1/20). Jelatinin geleneksel kaynakları 
öncelikle domuz derisi ve sığır derisidir, an-
cak dini yasaklar ve deli dana hastalığının ya-
yılması gibi nedenlerden dolayı, memeli bazlı 
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jelatinler için alternatif olabilecek kaynaklara 
olan talep artmıştır (Bae ve ark., 2009:1179). 

Jelatin gıdalarda genellikle kıvam artırıcı 
ya da jelleştirici olarak kullanılmakta ancak 
yenilebilir bir ambalaj materyali veya fon-
siyonel katkıların mikroenkapsülasyonunda 
kaplama materyali olarak kullanım olanakla-
rı araştırılmaktadır (Bustillos ve ark., 2006; 
Gomez-Guillen, 2007). Jelatin film oksijen, 
nem ve yağ taşınmasını azaltmak için etler 
üzerinde kaplamalar olarak oluşturulmuştur 
(Wittaya 2012:45). 

Birçok gıda ürünleri doğası gereği bozulabi-
lir ve raf ömrünü uzatmak için hazırlanması, 
depolanması ve dağıtımı sırasında bozulma-
ya karşı koruması gerekir. Minimum işlen-
miş, kolay hazırlanan, yenmeye hazır taze 
gıda ürünlerine  olan talep, gıda ticaretinin 
küreselleşmesi ve merkezi işlemden dağıtım, 
gıda güvenliği ve kalitesi için büyük zorluk-
lar oluşturmaktadır (Lucera ve ark., 2012:1). 
Taze et ve et ürünleri  gereği gibi işlenip ko-
runmazsa, kolayca mikroorganizmalarla  kir-
lenmiş olabilir ve  bozulma yapan ve patojen 
bakterilerin büyümesini destekler, kalite kay-
bı ve potansiyel halk sağlığı sorunlarına yol 
açar (Solomakos  ve ark., 2008:159). Çoğu 
taze veya işlenmiş ürünlerde, en yüksek mik-
robik kontaminasyon yoğunluğu yüzeylerin-
de bulunur (Rocha ve ark., 2013:23). Taze 
et için, sığır jelatini ile kaplama raf ömrünü 
uzatabilir. Sığır etinin duysal analizinde renk 

bozulmasının azaldığı ve lezzetin jelatin kap-
lamadan etkilenmediği teyit edilmiştir (An-
toniewski ve ark., 2007:382). Gıda endüstri-
sinde yenilebilir film ve kaplamaların kulla-
nımı sürekli olarak artmaktadır. Kaplamalar 
gıdaların depolanması ve pazarlanmasıyla 
ilgili birçok zorluğu karşılamada yardımcı 
olabilir (Garcia ve ark., 2009:118). Yenilebi-
lir filmler, tüketilebilir ve gıda için nem, ok-
sijen ve çözünen madde taşınımına bir engel 
oluşturur. Filmler heterojen gıdaların iç kı-
sımlarına bileşenlerin farklı tabakaları arasın-
daki ara yüzlerde uygulanabilir (Bourtoom, 
2008:237). Kaplamalar geleneksel paketler 
ile birlikte kullanıldıkları zaman ürün kalite-
sini ve raf ömrünü geliştirebilirler. Ayrıca pa-
ketler açıldığı zaman yenilebilir film ve kap-
lamalar ürünü korumaya devam edebilir. Ye-
nilebilir film ve kaplamalar biyolojik olarak 
yok edilebilirler. Bu nedenle bu tip film ve 
kaplamalar gıda paketleme uygulamaları için 
güvenli kabul edilmektedir (Krochta, 2002). 
Protein bazlı yenilebilir filmler için başka bir 
olası uygulama, yenilebilir olmayan filmler 
ile birlikte katmanlı gıda ambalaj malzemele-
rinde kullanımı olabilir. Bu durumda, prote-
in-bazlı filmler yenilebilir gıda maddeleri ile 
doğrudan temas halinde iç tabaka olacaktır 
(Wittaya, 2012:43). 

Amaç: Bu çalışmada sığır jelatini ve gliserol 
kullanılarak filmler hazırlanmış ve Tekirdağ 
köftesinin ambalajlanmasında kaplama mal-
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zemesi olarak köpük tabaklar üzerine uygula-
narak köftelerin kalite kriterleri üzerine etki-
sinin olup olmadığı araştırılmıştır.

Kapsam: Biyolojik  tabanlı kaplama mal-
zemesi kullanmanın Tekirdağ köftesinin raf 
ömrüne etkisi araştırılmıştır.

Araştırmanın Problemi: Araştırmamızda 
köftelere raf ömrü boyunca renk ölçümleri 
yapılamamış ayrıca diğer kaynaklardan elde 
edilen jelatinin köftenin raf ömrüne etkisi be-
lirlenememiştir.

YÖNTEM

Jelatin film üretiminde Kim ve Üstünol 
(2001)’dan modifiye edilen bir metod kul-
lanılmıştır. Toz jelatin (%4, 6, 8, 10) saf su 
içerisinde çözündürüldükten sonra gliserol 
(%5) ilave edilmiştir. Solüsyonların pH’sı 
2N NaOH ile 8’e ayarlanarak, ısıtma plakası 
üzerinde manyetik bir karıştırıcı ile karıştırı-
lıp 80°C’ye kadar ısıtılarak film solüsyonu 
hazırlanmıştır. Daha sonra film solüsyonla-
rı 50oC ye soğutulup, polistren köpük tabak 
üzerine (25ml) dökülerek, oda koşullarında 
kurutulmuştur. Kurutulduktan sonra üzeri 
streç filmle kaplanarak UV ışığı altında ste-
ril kabinde 1 saat bekletilmiştir. Daha sonra 
filmlerin birer örneği bir yıl oda koşullarında, 
bir grup örnekte -18oCde 3 ay derin donduru-
cuda bekletilmiştir. 

Köfteler üretim yerinde kimyasal ve mikro-
biyolojik analizler için ayrı ayrı olmak üzere 
300 gramlık paketler halinde (standart amba-
lajında, %4 jelatin %5 gliserol, %6 jelatin 5 
gliserol, 8jelatin %5 gliserol, %10 jelatin %5 
gliserol içeren filmler içeren ambalajında) 
hazırlanmıştır. 

Köpük tabakların üzerine her köfte jelatin fil-
me değecek şekilde yerleştirilerek üzeri streç 
film kaplanmıştır. 

Hiç bekletilmeden laboratuvara getirilerek 
7 gün süreyle buzdolabında +4oC de saklan-
mıştır. Köftelerin kimyasal ve mikrobiyolojik 
analizleri NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yük-
sekokulu Gıda Teknolojisi laboratuvarında 
yapılmıştır. 

Deneme planı: Buzdolabında muhafaza edi-
len Tekirdağ köftelerine analizler yapılarak 
depolama süresi boyunca kalite değişimleri 
değerlendirilmiştir. 

Kuru madde tayini (Dokuzlu, 2000), pH ta-
yini (Anonim, 1990), yağ tayini (TS 1744 / 
Kasım 1974), ham protein tayini, peroksit sa-
yısı (AOAC 1990), toplam kül (TS 1746 ISO 
936), tuz (Dokuzlu, 2000), tiyobarbitürik asit 
(TBA) değerinin belirlenmiştir (Tarladgis ve 
ark., 1960). Mikrobiyolojik analizler Esche-
richia coli, E. coli O157: H7, Staphylococcus 
aureus, Clostridium perfringens, Salmonel-
la ve maya- küf (Dokuzlu, 2000; Halkman, 
2005) düzeyleri belirlenmiştir.
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BULGULAR

Tekirdağ Köftelerinin Fiziko-Kimyasal 
Analiz Sonuçları: Araştırmada kullanılan 

köftelerin (kuru madde, kül, yağ, ham prote-
in, tuz tayini, asitlik, serbest yağ asitleri, pe-
roksit sayısı, tiyobarbitürik asit sayısı) analiz-
leri sonuçları Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1. Tekirdağ Köftelerinin Fiziko-Kimyasal Analiz Sonuçları

Köftelerin nem değerleri: Türk Standartları 
Enstitüsü’nün TS 10580 (Anonim 2002) “Köf-
te-Hamburger Köfte-Pişmemiş” Standardı’na 
ve Türk Standartları Enstitüsü’nün TS 10581 
‘’Köfte İnegöl Köfte-Pişmemiş’’te belirtilen 
değere (en çok %65) uygun olarak belirlen-
miştir. Film ile ambalajlanan köftelerin nem 
değerleri (%4 jelatin %5 gliserol içeren film 
ile ambalajlanan köfteler hariç) satandart am-
balajında paketlenen köftelerden daha düşük 
değerde olduğu belirlenmiştir.

Köftelerin protein değerleri: Köftele-
rin protein değerleri Türk Standartları 

Enstitüsü’nün TS 10580 “Köfte-Hamburger 
Köfte-Pişmemiş” Standardı’na ve Türk Stan-
dartları Enstitüsü’nün TS 10581 ‘’Köfte İne-
göl Köfte-Pişmemiş’’de belirtilen değere (en 
az %12) uygun olarak tespit edilmiştir. 

Köftelerin pH değerleri: Çalışmada tüm 
örneklerde pH değeri raf ömrü arttıkça ge-
nelde (%8 jelatin %5 gliserol içeren film ile 
ambalajlı olan köfteler hariç) düşme eğilimi 
göstermiştir. Genelde köftelerin pH sındaki 
zamana bağlı görülen düşüş, mikrobiyolo-
jik faaliyetlerin bir sonucu olmakla beraber, 
özellikle laktik asit bakterilerindeki çoğal-
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manın ortam pH’sı üzerinde etkili olabileceği 
düşünülmektedir. 

Farklı oranlarda dana kırıntı eti ile formüle 
edilmiş hamburger köftelerinde biberiye eks-
traktı ilavesinin depolama stabilitesine etkisi-
nin incelediği çalışmada donmuş depolama-
nın 90. gününden sonraki periyotlarda, ham-
burger köftelerine ilave edilen dana kırıntı eti 
oranındaki artışla birlikte pH değerlerinde bir 
düşüş olduğu belirlenmiştir (İlhan, 2010:27). 
Gómez-Estaca ve ark., (2010) balık muhafa-
zası için antimikrobiyal ajanlar olarak biyo-
lojik olarak bozunabilir uçucu yağlar içeren 
jelatin-chitosan filmlere yaptığı çalışmala-
rında depolamanın ilk gününden itibaren pH 
değerinin sürekli artış göstererek 7,3-7,4 de-
ğerlerine ulaştığını ve depolamanın sonuna 
kadar bu değerlerde izlediğini bildirmişlerdir. 
Aksine film uygulanan örneklerde pH değe-
rinin 7’nin altına düştüğü ve bu değerlerde 
seyrettiği bildirilmiştir. 

Köftelerin yağ değerleri: Köftelerin tü-
münde yağ miktarı Türk Standartları 
Enstitüsü’nün TS 10580 “Köfte-Hamburger 
Köfte-Pişmemiş”e göre yağ oranı en çok %25 
değerine uygun olarak belirlenmiştir. 

Köftelerin asitlik değerleri: Depolama sü-
resi boyunca %8 jelatin %5 gliserol içeren ve 
%10 jelatin %5 gliserol içeren film ile amba-
lajlanmış köftelerin asitlik değerleri 7 günlük 
depolama süresince diğerlerinden yüksek ol-
duğu belirlenmiştir.

Köftelerin tuz değerleri Türk Standartları 
Enstitüsü’nün TS 10580 “Köfte-Hamburger 
Köfte-Pişmemiş” Standardına göre tuz oranı 
en çok %2 değerine uygun olarak belirlen-
miştir. 

Köftelerin peroksit değerleri: Ette oluşan 
değişiklikler sadece mikrobiyal kaynaklı ol-
mayıp, meydana gelen kimyasal değişiklikler 
de önemli yer tutmaktadır (Ladikos ve Lo-
ugovois, 1990). Öztürk (2009:34), likopen 
içeren yenilebilir filmlerin sığır kıymasının 
oksidatif stabilitesine etkisini araştırdığı ça-
lışmasında peroksit değerlerinin genel olarak 
muameleden sonraki, ilk günde tüm grup-
larda başlangıç değerine göre önemli ölçüde 
bir düşüş gösterdiğini bildirmiştir. Candoğan 
(2009:63) çalışmasında yenilebilir filmlerle 
ambalajlanan kıymaların ve kontrol grubu-
nun soğuk depolama (4oC) boyunca 0., 1., 3., 
6., 8., 10. ve 12. günlerde belirlenen peroksit 
değerlerinin başlangıç değerine (5,66 milie-
kivalan (ME) O2/kg yağ) göre düşüş gösterdi-
ğini belirlemiştir. 

Çalışmamızda depolama süresi uzadıkça, 
tüm köftelerin peroksit değerlerinde artış 
gözlenmiştir. Özellikle 5 ve 7. günlerde daha 
belirgin bir artış gözlenmiştir. Köftelerin pe-
roksit sayısı Türk Standartları Enstitüsü’nün 
TS10580 “Köfte-Hamburger Köfte-Pişme-
miş” Standardı’na göre ekstrakte edilen yağ-
da en çok 3 meq/kg değerinden düşük oldu-
ğu için stadarda uygun olarak belirlenmiştir. 
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Ancak raf ömrü süresince jelatin ve gliserol 
içeren film ile ambalajlanmış köftelerin pe-
roksit değerleri standart ambalajlanmış köf-
telerin peroksit değerlerinden genelde yüksek 
olduğu tespit edilmiştir.

TBA değeri: Tiyobarbiturik Asit (TBA) tes-
ti hızlı ve basit olması nedeniyle kırmızı ve 
kanatlı etlerdeki lipid oksidasyon düzeylerini 
belirlemek amacıyla yaygın olarak kullanıl-
maktadır (Gomes ve ark., 2003:433). TBA 
sayısında, acılaşmaya neden olan kısa karbon 
zincirli ürünlerin birikimine paralel olarak, 
bir yükseliş vardır. Kodal (2008), antioksidan 
özellikteki iki farklı çeşit kekik uçucu yağı 
mercanköşk (Oregano- Oreganum heracle-
oticum L.) ve bahçe kekiği (Thyme-Thymus 
vulgaris L.) ilave edilerek hazırlanmış soya 
proteini bazlı yenilebilir filmlerin, soğuk mu-
hafaza (4oC) boyunca taze sığır kıymasının 
oksidatif ve renk stabilitesi üzerine etkilerini 
belirlediği çalışmada, kekik yağı uygulanmış 
kıymalarda TBA değerlerinin kontrol gru-
bundan daha düşük olduğunu saptamıştır. 
Likopen ilave edilmiş ve likopen içeren ye-
nilebilir filmlerle ambalajlanmış kıymaların 
soğuk depolama süresince TBA değerlerinin 
1 ve 3. Günlerde yülseldiği belirlenmiştir 
(Öztürk 2009:29). Kitosan jelatin karışımının 
balık köftelerine uygulandığı bir çalışmada 
ise TBA değerinin depolamanın 7. günün-
de artış gösterdiği bildirilmiştir (Caballero 
ve ark., 2005:308). Dikel (2012:57) yaptığı 

çalışmada balık filetolarında %15 jelatin ile 
kaplanan grupta ve kitosan eklenen jelatin 
ile kaplanan balık gruplarında lipit oksidas-
yonu geciktiğini belirtmiştir. Farklı kaynak-
lardan jelatinle formüle edilmiş (jelatinsiz 
%4,5 izole edilmiş soya proteini, %0,5 ticari 
jelatin, %4 izole edilmiş soya proteini +%0,5 
soğuk su balık jelatini ve %4 izole edilmiş 
soya proteini+%0,5 sığır jelatini içeren) ta-
vuk sosislerinin duyusal kabul edilebilirlik 
ve depolama kararlılığının karşılaştırılması 
üzerine yapılan çalışmada 3 hafta soğutul-
muş durumda depolamada kontrol en düşük 
TBA değerini gösterirken %0.5 sığır jelatinli 
formülasyonun en yüksek TBA değerini gös-
terdiği belirlenmiştir (Ch’ng ve ark., (2014). 
İlhan (2010:41), farklı oranlarda dana kırıntı 
etiyle formüle edilmiş hamburger köftele-
rinde biberiye ekstraktı ilavesinin depolama 
stabilitesine etkisini incelediği çalışmasında 
hamburger köftelerinde depolama süresi art-
tıkça TBA değerinin arttığını belirlemiştir. 
Soğutulmuş depolamada jelatin kaplamanın 
domuz etinin oksidatif kararlılığına etkisinin 
araştırıldığı çalışmada üç farklı (%0, %10 ve 
% 20) jelatin konsantrasyonu ile domuz eti 
kaplanmış 7 gün süreyle 4oC depolanmış ve 
raf ömrü arttıkça lipid oksidasyonunun artı-
ğı belirtilmiştir (Herring ve ark., 2010:653). 
Öztürk (2009:30), likopen içeren yenilebilir 
filmlerin sığır kıymasının oksidatif stabilite-
sine etkisini araştırdığı çalışmada, 12 günlük 
depolama boyunca TBA değerlerinde görülen 
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iniş çıkışların nedenin malonaldehitin stabil 
olmayan bir bileşik olmasıyla açıklanabilece-
ğini belirtmiştir.

Çalışmamızda tüm örneklerde 1., 3., 5. ve 
7. günlerde TBA değerinde giderek arttığı 
gözlenmiş bu açıdan sonuçlarımız Ch’ng ve 
ark., (2014), Herring ve ark., (2010) ve İhan 
(2010)’ın sonuçları ile uyumludur. Köftelerin 
TBA değerlerinin tüm gruplarda raf ömrü bo-
yunca tüketilebilirlik sınırları içinde olduğu 
tespit edilmiştir. Artan jelatin konsantrasyo-

nu köftelerin TBA değerlerinde önemli bir 
değişime neden olmamakla beraber 7. günde 
film içeren amabalajlarda bekletilen köftele-
rin TBA değerlerin standart ambalajda bek-
letilenden biraz daha düşük olduğu belirlen-
miştir. Türk Standartları Enstitüsü’nün TS 
10580 “Köfte-Hamburger Köfte-Pişmemiş” 
Standardı’nda köftelerde TBA değeri ile ilgi-
li sınır değer belirtilmemiştir. Çalışmamızda 
Grene ve Cumuze (1982), in belirttikleri sınır 
değerin (2mg MA/kg örnek) aşılmadığı göz-
lenmektedir. 

Tablo 2. Tekirdağ Köftelerinin Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları (log10kob/g)
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Çalışmamızda kullanlan köftelerin hiçbirinde 
E. coli O157 tespit edilemediği için TS 10580 
“Köfte-Hamburger Köfte-Pişmemiş” e uygun 
olduğu tespit edilmiştir. Clostridium perfrin-
gens değerleri bakımından TS10581 “Köfte-
İnegöl Köfte-Pişmemiş” standartlarına uygun 
olduğu belirlenmiştir. 

Tüm köfte örneklerinde Salmonella tespit 
edildiği için TS 10580 “Köfte-Hamburger 
Köfte-Pişmemiş” ve TS10581 “Köfte-İnegöl 
Köfte-Pişmemiş” standardına uygun olmadı-
ğı belirlenmiştir.

Maya- küf sayısı değerleri bakımından örnek-
lerin tümü 1.,3.,5. ve 7. günlerde TS 10581 
“Köfte-İnegöl Köfte-Pişmemiş” te belirtilen 
değere (102) uygun olmadığı tespit edilmiş-
tir. Jelatin ve gliserol içeren film ile amba-
lajlanmış köftelerin 7. gün maya küf sayıları 
standart ambalajında paketlenmiş köftelerin 
maya küf sayısından biraz daha düşük olarak 
tespit edilmiştir.

Köftelerin1., 3., 5. ve 7. gün tepit edilen 
Staphylococcus aureus sayısı TS 10580 
“Köfte-Hamburger Köfte-Pişmemiş” belirti-
len değere (5x103 kob=3,70 log10kob/g) göre 
sadece %10 jelatin ve %5 gliserol, %8 jelatin 
ve %5 gliserol ve %4 jelatin ve %5 gliserol 
içren film ile ambalajlanmış köftelerin 1. gün 
sayımları ugun bulunmuştur.

Tekirdağ köftelerinin Escherichia coli sayım 
sonuçları tüm örneklerde 1. gün ve 3. gün 
(%6 jelatin %5 gliserol içeren film ile am-
balajlanan hariç) sayıları TS 10580 “Köfte-
Hamburger Köfte-Pişmemiş”e (103 kob/gr 
=3 log10kob/g) uygun bulunmuştur. Gómez-
Estaca ve ark., (2010:892) çalışmalarında ke-
kik yağı içeren jelatin chitosan film uygula-
manın Escherichia coli üzerine düşük etkili 
olduğunu bildirmişlerdir.

SONUÇ 

Çalışmamızdan elde edilen bulgulara göre 
artan jelatin konsantrasyonunun köftenin ka-
lite paremetrelerinde belirgin bir etkisi olma-
dığı ancak kontrol grubuna göre az da olsa 
koryuculuk sağladığı kaydedilmiştir. Köpük 
tabaklara dökülüp kurutulan, streç film ile 
kaplanarak UV ışığı uygulanan filmlerin bir 
grubu bir yıl oda koşullarında, bir grup örnek 
ise -18oC de 3 ay derin dondurucuda bekletil-
miştir. Bu süreler içinde filmlerin hiç birin-
de herhangi bir mikrobiyolojik bozulamaya 
rastlanmamıştır. Köfte ambalajında jelatin ve 
gliserolün yanında farklı doğal antimikrobi-
yal maddelerin dahil edildiği film solüsyon-
ları hazırlanmalı köfte yüzeyi bu kaplama 
solüsyonları ile kaplanarak raf ömrü kaltesi 
üzerine etkisi araştırılmalıdır. Ayrıca diğer 
kaynaklardan elde edilen jelatin bu amaçla 
denemeye alınıp farklı koruma yöntemleriyle 
kombine edilmelidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

In the study, films were prepared using bovine gelatin and glycerol. Films prepared as coating 
material were applied on the foam plates used in the packaging of Tekirdağ meatball and it was 
researched whether it has an effect on the shelf life quality of meatball. In the preparation of 
the films used as coating material 5% glycerol was added to the film solutions after the bovine 
gelatin (4, 6, 8, 10%) was dissolved in purified water at different ratios. The solution of the film 
was prepared by adjusting the pH of the solutions to 8 with 2N NaOH, mixing on a heating 
plate with a magnetic stirrer, and heating to 80 ° C. The film solutions were then cooled to 50 
°C, poured onto polystyrene foam plates (25 ml) and dried in room conditions. After drying, it 
was covered with a stretch film and kept in a sterile container for 1 hour under UV light. Then 
one sample was kept in room condition for one year, and another group of samples were kept 
in deep freeze at -18 ° C for 3 months. Meatballs to be used in the study were packaged sepa-
rately in 300g packages for the physico-chemical and microbiological analyzes at the produc-
tion site (by placing each meatball to contact to gelatin film on polystyrene foam plates with 
4% gelatin 5% glycerol, 6% gelatin 5 glycerol, 8 gelatin 5% glycerol and 10% gelatin 5% in 
standard packaging). It was brought to the laboratory without any delay and kept at + 4 ° C in 
the refrigerator for 7 days. According to the findings obtained from the research; the moisture 
content of the meatballs packed with the film was determined to be lower than those packaged 
standard package (excluding meatballs packed with film containing 4% gelatin and 5% glyce-
rol). Protein values   of meatballs have been determined to be in compliance with values stated 
in Turkish Standards Institute TS 10580 for “Meatball-Hamburger Meatball-Uncooked” Stan-
dard (at least 12%) and the fat content of whole meatballs was found in compliance with values 
stipulated in the same standard (maximum 25%). In our study, the pH value tended to decrease 
in all samples (except for those that were packed with 8% gelatin and 5% glycerol film) as the 
shelf life increased. During the storage period, it was determined that the acidity values   of the 
meatballs packed with the film containing 8% gelatin 5% glycerol and 10% gelatin 5% glycerol 
were higher than the others. The salt values   of meatballs were in compliance with Turkish Stan-
dards Institution’s TS 10580 “Meatball-Hamburger Meatball-Uncooked” Standard, which is at 
most 2%. As the storage period extended in our study, the peroxide values   of all the meatballs 
were increased. Especially on days 5 and 7 a more significant increase was observed. Because 
number of peroxides of meatballs is lower than the maximum value of 3 meq / kg in the extrac-
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ted oil according to TS 10580 “Meatball-Hamburger Meatball-Uncooked” Standard of Turkish 
Standards Institute it was determined to comply with standard. However, during the shelf life, 
it was found that peroxide values   of the meatballs packed with the film were generally higher 
than the peroxide values   of the standard packaged meatballs. In our study, it was observed that 
TBA values of all samples were gradually increased   on the 1st, 3rd, 5th and 7th days but they 
were found to be within the limits of the consumability. Although the increased gelatin concent-
ration did not cause a significant change in the TBA values   of the meatballs, it was determined 
that the TBA values   of the meatballs kept in packages containing the film were slightly lower 
than those in the standard package on the 7th day. In TS 10580 “Meatball-Hamburger Meat-
ball-Uncooked” standard of the Turkish Standards Institute, no limit value has been specified 
for TBA values   . In our study, it is observed that limit value (2 mg MA / kg sample) specified 
by Grene and Cumuze (1982) have not been exceeded. When the results of microbiological 
analysis were examined, because E. coli O157 was not found in meatballs used in our study it 
is determined to be in compliance with TS 10580 “Meatball-Hamburger Meatball-Uncooked”. 
In terms of Clostridium perfringens values   it has been determined that it conforms to TS 10581 
“Meatball-İnegöl Meatball-Uncooked” standards. It has been determined that meatballs don’t 
conform to TS10580 “Meatball-Hamburger Meatball-Uncooked” Standard because Salmonella 
was detected in all meatball samples. On the 7th day, the number of yeast molds of meatball 
packed with gelatin and glycerol containing film was found to be lower than the number of ye-
ast molds in meatballs packaged in the standard packages. The counts of Staphylococcus aureus 
identified during the storage period of the meatballs were only found to comply with TS10580 
“Meatball-Hamburger Meatball-Uncooked” values   (5x103 = 3.70 log10 kob/g) for meatballs 
packed with 10%, 8% and 4% gelatin. Escherichia coli counting results of Tekirdağ meatballs 
on the 1st and 3rd day (except meatballs which is covered with 6% gelatin 5% glycerol film) 
were in compliance with TS 10580 “Meatball-Hamburger Meatball-Uncooked” (1x103 cfu/
gr = 3 log10kob/g). It is thought that reason of difference between analysis values   obtained 
from meatballs from the values   obtained from the studies of other researchers’ results from raw 
materials and treatment processes. In conclusion, according to the results obtained from our 
study, it was noted that the increased gelatin concentration did not have a significant effect on 
the quality parameters of the meatball but it was less protective than the control group. A group 
of films coated with stretch film and UV light applied and poured to foam plates were dried for 
one year in room conditions and a group of samples were stored in deep freezing at -18 ° C for 
3 months. No microbiological deterioration was found in any of the films during these periods. 
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Film solutions containing gelatin and glycerol as well as different natural antimicrobials should 
be prepared in the meatball package and surface of the meatball should be covered with these 
coating solutions and its effect on the shelf life quality should be searched. In addition, gelatin 
obtained from other sources should be tried for this purpose and combined with different pro-
tection methods.
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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. 



ABOUT THE JOURNAL

“International Refereed Journal of Engineering and Natural & Applied Sciences” 
(UHMFD) has started to publish articles as of 2014. Our journal includes valuable and qualifi-
ed articles which will provide sources for the literature. Our journal is an international refereed 
journal, and published three times in a year . The issues of our journal are published in APRIL, 
AUGUST and DECEMBER. Both online and hard versions of the journal are available. Our 
journal welcomes all types of articles with respect to Engineering and Natural & Applied 
Sciences. Editor-in-Chief of the journal is Prof. Mümin ŞAHİN (Ph.D.) who carries out their 
activities in accordance with the decisions taken by the Executive Board of the journal. Editor-
in-Chief is the member of the board who has the highest rank, and decisions taken by 51% of 
executive board are implemented. Each submitted article is approved by two referees who are 
experts in their fields, and is expected to be granted with positive opinions of referees as to be-
ing eligible for publishing. Within the same issue, single article of the author is published. If the 
author has more than one article which is approved by referees and the executive board, those 
are lined up for the following issues. No author has any kind of power on referees and executive 
board. Copy right agreement is not demanded for articles which have been uploaded to the 
system for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the system are considered 
to be transferred to the journal. Author or authors are regarded to have agreed on this and have 
been included in this system by committing to act in accordance with the publishing conditions 
of the journal. 

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

In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 



approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related to 
the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published in the 
journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. Editor-
in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. A work 
which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief cannot be 
included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or authors 
cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved by a re-
feree or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to negative 
opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related decision 
of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the journal. Any 
kind of authority belongs unilaterally to the executive and executive boards of the journal.

Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities 
of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are 
not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not charge any fee thus 
does not have to send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have 
been accepted and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s 
publication and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from 
the system by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed 
by authors based on the sample work provided for them.        



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 
number of key words can vary between 3 and 7. Maximum page number for each work is 25.  
Abstract both in Turkish and English should be between 100-250 words. TIMES NEW RO-
MAN should be used in the articles, type size should be 12. Article should be written in single 
space. Title of the work should be written bold in 14 pt. Name of authors and their affiliated ins-
titutions should be bold, italicized and in 12 pt. Turkish and English abstracts should be written 
in 10-type size and placed one after the other.     

IMPORTANT NOTICE !!!

An Extended ENGLISH Abstract must be added after the references. ENGLISH abstract must 
be between 750 and 1500 words and the ENGLISH abstract must include the purpose of the 
article, its scope, findings and conclusion part. Extended ENGLISH abstract is required only for 
papers in Turkish, this part isn’t requested for the articles prepared in English.
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