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UHMFD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevizarar 
m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflıolarak yazar(lar) 
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BETONARME DIŞ DUVARLARDA ISI YALITIM KATMANININ 
KONUMUNA GÖRE DEĞİŞEN ISIL PERFORMANSIN BENZETİM VE 

DENEYSEL YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ (1)

EVALUATION OF THERMAL PERFORMANCE CHANGING IN 
ACCORDANCE WITH THERMAL INSULATION POSITIONING IN 

REINFORCED CONCRETE EXTERIOR WALLS BY SIMULATION AND 
EXPERIMENTAL METHODS

Filiz UMAROĞULLARI1, Gülay (Zorer) GEDİK2,  Esma MIHLAYANLAR3 
1-3 Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Edirne / Türkiye

2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

ORCID ID: 0000-0002-9503-18161, 0000-0003-4101-36442, 0000-0002-0020-28393

Öz: Amaç: Bu araştırma, betonarme dış duvarlarda ısı yalıtım kat-
manının farklı konumlarda kullanıldığı durumlardaki değişen ısıl 
performanslarının deneysel ve benzetim yöntemleriyle incelenerek 
benzetim verileri ile deney verileri arasında benzerlik ve farklılıkların 
ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Yöntem: Çalışmada, benzetim 
yöntemi olarak, periyodik rejim şartlarında Edirne İli için ısı ve nem 
transferi hesapları WUFI®2D-3 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. De-
neysel yöntem olarak iç ve dış ortam koşullarının simüle edildiği iki 
kabinin arasına konumlandırılan yapı kabuğu kesiti uygulanmıştır. Her 
iki yöntemle elde edilen sonuçlar oluşturulan grafikler yardımıyla kar-
şılaştırılarak yorumlanmıştır. Bulgular: Çalışmada, incelenen örnek 
yapı kabuğu kesitlerinde benzetim verileri, kesit sıcaklığı açısından 
dışarıdan yalıtımlı duvar kesiti için 10C-20C farklılıkla gerçeğe en ya-
kın durumu temsil etmektedir. Yalıtımsız duvar ve yalıtım katmanının 
farklı konumlandığı diğer duvar kesitlerinde sıcaklık verileri 50C-60C 
farklarla gerçek durumu temsil edememektedir. Bağıl nem açısından 
benzetim ve deney sonuçlarının birbirine paralel ancak deney sonuç-
larında %11’lere varan daha yüksek değerlerde seyrettiği görülmüştür. 
Sonuç: Bu çalışmada, deneysel ve benzetim yöntemiyle elde edilen 
sonuçların bazı durumlarda farklılık göstermesi, günümüzde zaman ve 
maliyet nedeniyle sıklıkla kullanılan benzetim yöntemlerinin gerçek 
durumu daha hassas yansıtabilecek nitelikte çalışmaların gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yoğuşma, Isıl performans, Betonarme Dış Duvar 
Kesiti, Isı Yalıtımı, WUFI®2D-3

Abstract: Aim: The aim of the study is to investigate the changing 
thermal performances of the reinforced concrete exterior walls, where 
the location of thermal insulation layer changes, by using experimental 
and simulated methods. It is aimed to reveal the similarities and diffe-
rences between the simulated data and the experimental data. Method: 
In the study, calculation of heat and moisture transfers in the periodical 
regime condition of Edirne was performed by using WUFI®2D-3 soft-
ware as a simulation program. As an experimental method, a building 
envelope section was placed between two cabins where the interior and 
exterior conditions were simulated. Results obtained by both methods 
were compared and interpreted. Results: In the study, In the terms of 
section heat, simulation data represent real-like just at 1OC to 2OC va-
riation when the insulation was applied to exterior surface of the wall 
in the examined sections of building envelope. In the uninsulated walls 
and in other wall sections, where the insulation layer is located diffe-
rently, temperature data cannot represent the actual state at 5OC to 6OC 
variation. In addition, in terms of relative humidity, results of simulati-
on and experimental study are parallel to each other. However, it is seen 
that relative humidity can be observed to be higher up to 11% in results 
of experiment results. Conclusion: In this study, experimental methods 
represent much more accurate results like real situation, but due to their 
economic size and taking long time, simulation methods are widely 
used. In this study, obtained results can reveal some differences. Howe-
ver, it is important that simulation programs for thermal models must 
be improved to obtain much more accurate results.  

Key Words: Condensation, Thermal Performance, Reinforced Concrete 
Building Envelope Section, Thermal Insulation, WUFI®2D-3 
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GİRİŞ

Duvarlarda kullanılan yapı malzemeleri, az 
veya çok gözenekli yapıları nedeniyle çevre-
deki nemi bünyelerine alma, depolama, taşın-
masını sağlama ve tekrar bünyelerinden atma 
özelliğine sahiptir. Çok katmanlı duvarlarda 
kullanılan farklı yapı malzemelerinin, farklı 
buhar geçirgenlik özelliklerine sahip olma-
ları nedeniyle, su buharı bazı katmanlardan 
hızlı bir şekilde geçerken, buhar geçirgenlik 
direnci yüksek katmanlarda ise birikmesi söz 
konusu olabilmektedir. Malzeme nemliliği, 
dış duvarların ısıl ve nem ile ilgili performan-
sını olumsuz yönde etkilemektedir (Rouchier 
ve diğ., 2013: 340), (Oxley ve Gobert, 1994: 
6-9).

Bunun sonucunda ise yapı kabuğu beklenen 
performansı yerine getirememektedir. Ayrıca 
bu tür sorunların çözümü çok zor hatta bazı 
durumlarda olanaksızdır. Bu sorunların orta-
ya çıkıp çıkmayacağı tasarım aşamasında be-
lirlenebilirse, gerekli önlemler alınarak, yapı 
kabuğundan beklenen performans ölçütü kar-
şılanacaktır (Janssens vd. 2008: 16), (Oxley 
ve Gobert, 1994: 15-16). Yapı kabuğunun ısı 
ve nem açısından beklenen performansı gös-
terebilmesi için, tasarım aşamasında malze-
me seçimi ve yalıtımın yerinin belirlenmesi 
önemlidir (Moon ve diğ., 2014: 445-446), 
(Liu ve diğ., 2015: 267), (Negendahl, 2015: 
88-98).  Bu durum, hem ülke ekonomisi açı-

sından hem de yapısal bozulmaların önlene-
bilmesi açısından katkı sağlayacaktır.

Yapılan mevcut çalışmalar incelendiğinde, 
binalarda enerji korunumu, ısı kayıplarının 
azaltılması ve yapı kabuğunda ısı ve nem ge-
çişi ile ilgili pek çok deneysel ve teorik araş-
tırma yapıldığı görülmektedir (Holm ve diğ. 
2003: 499), (Özel, 2003: 1-4), (Künzel ve 
diğ. 2005: 554-555), (Qin ve diğ. 2006: 2-9). 
Uluslararası literatürde farklı hesap yöntem ve 
modellerin ortaya konulmasının yanı sıra yapı 
kabuğunda farklı malzemelerin kuruma per-
formansları, su emme ve depolama özellikleri 
ile ilgili deneysel çalışmalar da yer almakta-
dır (Baglivo ve Congedo, 2016: 562), (Chang 
ve Weng, 2000: 3621), (Dhakal ve diğ., 2016: 
1-2). Ayrıca nem sonucu ortaya çıkan küf vb. 
olumsuzlukların konfor koşullarına etkilerini 
inceleyen çalışmalar da mevcuttur (Künzel 
ve Hartvig 1998: 99-100), (Oustad vd., 2005: 
632)- (Karagiozis ve Salonvaara 2001: 785)- 
Nussbaumer vd., 2006: 842-854). 

Bu çalışmada da; sıklıkla kullanılan betonar-
me yapım sisteminde ısı yalıtım katmanının 
farklı konumlarda kullanıldığı durumlardaki 
değişen ısıl performansları deneysel ve ben-
zetim metotları ile incelenmiştir. 

AMAÇ

Bu araştırmada, betonarme dış duvarlarda ısı 
yalıtım katmanının farklı konumlarda kulla-
nıldığı durumlardaki değişen ısıl performans-
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larının deneysel ve benzetim yöntemleriyle 
incelenerek benzetim verileri ile deney veri-
leri arasında benzerlik ve farklılıkların ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Bu çalışmada betonarme düşey yapı kabu-
ğunda, yalıtım katmanının tek ve iki parçalı 
kullanımı incelenmiştir. Bu amaçla yalıtım 
malzemesinin kabuğun farklı bölgelerinde 
konumlandırıldığı üç durum ile yalıtımsız du-
rum analiz edilmiştir. I. durumda yalıtımsız 
kabuk, II. durumda kesitin iç yüzeyinde 6 cm, 
III. durumda kesitin dış yüzeyinde 6 cm ve 
IV. durumda ise kesitin hem iç hem dış yüze-
yinde 3’er cm’lik iki tabaka halinde ısı yalı-
tımı konumlandırılmıştır. Yalıtım malzemesi 
olarak EPS (Genleştirilmiş Polistiren Köpük) 
kullanılmıştır. Çalışmada benzetim ve deney-
sel olmak üzere iki ayrı yöntem izlenmiştir. 
Hesaplamalar ve ölçümler Türkiye’nin ılı-
man nemli iklim bölgesinden Edirne ilinin 
gerçek iklim koşullarında değerlendirilmiştir. 
Nem ile ilgili yapı fiziği sorunlarının özel-
likle kuzey yönüne bakan duvarlarda ortaya 
çıktığı bilindiğinden sayısal çalışmada duvar 
yönü olarak kuzey yönü ve duvarların yatayla 
yaptığı açı 90° olarak kabul edilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmada benzetim ve deneysel olmak üzere 
iki ayrı yöntem izlenmiştir. Benzetim yönte-
mi olarak WUFİ (WUFI®2D-3), Hartwig M. 

Künzel tarafından geliştirilmiş, çok tabakalı 
yapı bileşenlerinin higrotermal performansı-
nın hesaplanması amacıyla DIN 4108 (Ther-
mal protection and energy economy in buil-
dings) standardına göre tek ve iki boyutlu he-
saplama yapan bir yazılımdır (Künzel ve diğ. 
1998: 99-100). Deneysel yöntem olarak labo-
ratuvar ortamında oluşturulmuş iki kabinden 
oluşan  iç ve dış ortam koşullarının simüle 
edildiği bir deney düzeneği kullanılmıştır. 
Ölçüm yapılacak olan yapı kabuğu bileşeni 
iki ortamın arasında konumlandırılmıştır. İç 
ortam ve dış ortam iklimi için sıcaklık ve nem 
değerleri kontrol altına alınmaktadır. İç ortam 
ve dış ortam ünitelerinde sıcaklık ve nem de-
ğerlerini ölçmek üzere, ayrı duyargalar yer 
alırken yapı kesiti içerisinde üç ayrı noktadan 
sıcaklık ve nem ölçümü alınmaktadır. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Kapsamı sınırlandırılan bu çalışmada, yapı 
elemanının betonarme düşey yapı kabuğu 
analiz edilmiştir. Deney düzeneğinin labora-
tuvar ortamında oluşturulması nedeniyle yapı 
kabuğu kesit boyutları 40 cm x 40 cm ola-
rak sınırlandırılmıştır. Deneysel sürecin uzun 
zaman alması nedeniyle 3 aylık periyod hız-
landırılarak 90 günlük ölçüm 9 günde gerçek-
leştirilmiştir. Karşılaştırma grafiklerindeki 
farkların ortaya koyulabilmesi için en soğuk 
dönem olan Aralık ayı verileri esas alınmıştır.    
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Betonarme düşey yapı kabuğunda ısıl per-
formans yalıtım katmanının konumuna göre 
farklılıklar göstermektedir. Günümüzde 
sıklıkla uygulanan benzetim yöntemleri ile 
ısıl performansın tasarım aşamasında belir-
lenmesi mümkün olmaktadır. Bu çalışmada 
benzetim yöntemlerinin gerçek durumu daha 
hassas bir şekilde ortaya koyan deneysel yön-
temlerle arasındaki benzerlik ve farklılıklar 
ortaya konulmak istenmiştir.

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Betonarme yapı kabuğunda meydana gelen 
yapı fiziği problemlerinin yalıtım katmanının 
var olup olmaması ve kabuk kesitindeki ko-
numuna göre performansa etkilerinin araştı-
rılması hedeflenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Deneysel yöntemler ve benzetim yöntemleri 
ile elde edilen sonuçlar arasındaki benzerlik 
ve farklılıklar oluşabilmektedir.

Yapı kabuğunda yapı fiziği problemlerinin 
önlenebilmesi için yalıtım katmanının ko-
numu tasarım aşamasında higrotermal per-
formans açısından değerlendirilmelidir. Bu 
amaçla benzetim modellerinden faydalanılır-
ken modelin gerçek durumu ne kadar hassa-
siyetle temsil ettiği sınanmalıdır.  

KURAMSAL ÇERÇEVE

Benzetim Yöntemi: Günümüzde, duvar 
konstrüksiyonlarının ve katmanlarının zama-
na bağlı ısı, su ve nem akışı ile ilgili gerekli 
verileri kullanıcıya sağlayan çok sayıda yazı-
lım kullanılmaktadır. CHMC (Canada Mort-
gage and Housing Corporation)’nin yaptığı 
bir araştırmada bu amaç için geliştirilen 45 
yazılım incelenmiş ve gerekli kriterleri karşı-
laması açısından, farklı duvar konstrüksiyon-
larının higrotermal performansının değerlen-
dirilmesinde Wufi yazılımı da yeterli görül-
müştür. Ayrıca pek çok deneysel çalışma ile 
yazılım doğrulanmıştır (Künzel, 1995), (Ah-
rab ve Akbari, 2013: 2-11), (Rode ve Burch, 
1995: 288-295).

Bu yazılım; duvar konstrüksiyonu içerisin-
deki ısı, su ve nem akışını tek boyutlu ve 
iki boyutlu olarak hesaplamaktadır (Peh-
levan, 2011: 375), (Rode ve Burch, 1995: 
284-285). Bu çalışmada kullanılan WUFİ 
(WUFI®2D-3), Hartwig M. Künzel tarafın-
dan geliştirilmiş, çok tabakalı yapı bileşenle-
rinin higrotermal performansının hesaplan-
ması amacıyla DIN 4108 (Thermal protection 
and energy economy in buildings) standardı-
na göre tek ve iki boyutlu hesaplama yapan 
bir yazılımdır. Hesaplamalarda kullanılan ik-
lim dosyaları, ölçülmüş iklim verilerine bağlı 
sinüs eğrileridir. İlk inşaat nemi ile birlikte, 
bileşenlerin kuruma zamanı, yoğuşma riski, 
yağmur etkisi ve farklı parametreler altın-
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daki yapı bileşenlerinin higrotermal perfor-
mansı için kullanılmaktadır (Kwiatkowski 
vd., 2009). Benzetimde ısı akışı hesabında; 
ısı iletimi, faz değişikliklerine bağlı ental-
pi akışları, kısa dalga güneş ışınımı ile uzun 
dalga ışınım soğuması dikkate alınmaktadır. 
Su buharı akışı hesabında; buhar ve çözelti 
difüzyonu, sıvı akışı hesabında ise; kılcal ile-
tim ve yüzey difüzyonu dikkate alınmaktadır. 
Yazılım, deneysel ölçümlerle büyük oranda 
doğrulanmıştır (Edis ve Kuş, 2014: 313-314).

Amerika, Japonya, Avrupa’ya ait gerçek za-
manlı iklimsel veriler programın veri taba-
nında mevcuttur.  Farklı bir bölgede hesapla-
ma yapılması istendiğinde ise saatlik sıcaklık 
(°C), mahalli basınç (hPa), bağıl nem (%), 
güneşlenme şiddeti (J/cm²) vb. iklim verileri 
girdi olarak kaydedilebilmektedir.  Çalışma 
kapsamında Edirne iline ait iklimsel veriler 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alına-
rak saatlik veriler halinde programda yeni bir 
iklim dosyası olarak oluşturulmuştur. Prog-
ram ısı ve nem geçişini hesaplayarak, kütle 
ve ısı transferinin bir modelini oluşturmak-
tadır (Blom ve Holos, 2008: 3-4). İç ortama 
ait veriler EN 13788 (Hygrothermal perfor-
mance of building components and building 
elements -Internal surface temperature to 
avoid critical surface humidity and interstitial 
condensation - Calculation methods) standar-
dına göre hesaplanmaktadır. Belirlenen nem 

düzeyine göre konfor açısından yıl boyunca 
sağlanması gereken sıcaklık ve nem değerleri 
program tarafından oluşturulmaktadır. 

Deneysel Yöntem: Bu çalışmada kullanılan 
laboratuvar ortamındaki deney düzeneği, iç 
ve dış ortam koşullarının simüle edildiği iki 
kabinden oluşmaktadır. Ölçüm yapılacak olan 
yapı kabuğu bileşeni iki ortamın arasında ko-
numlandırılmıştır. İç ortam iklimi için sıcak-
lık ve nem değerleri kontrol altına alınmakta-
dır. Dış ortam koşullarının oluşturulmasında 
ise iklim koşullarının sağlanabilmesi için 
saatlik sıcaklık ve nem değerleri girilmekte-
dir. Ortam sıcaklığı -21°C ile +60°C,  orta-
mın bağıl nemi ise % 0,8 - % 100 aralığında 
seçilebilmektedir (Çiçek, 2002: 106). Deney 
düzeneğinde istenilen dış ortam koşullarının 
sağlanabilmesi için, ısıtma, soğutma ve ge-
rekli hava nemini sağlamak amacıyla, buharlı 
nemlendirici ünite bulunmaktadır. Hava ve 
nemin karışımı sağlanmakta, kullanılan fan 
aracılığıyla ortamın her bölgesinde eşit ko-
şullar elde edilebilmektedir. Dış ortam sıcak-
lığının düşürülmesini sağlamak amacıyla bir 
dış, bir iç üniteden oluşan soğutma tesisatı 
bulunmaktadır. İç ortam ve dış ortam ünite-
lerinde sıcaklık ve nem değerlerini ölçmek 
üzere, ayrı duyargalar yer alırken yapı kesiti 
içerisinde üç ayrı noktadan sıcaklık ve nem 
ölçümü alınmaktadır (Şekil 1). 
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Dış benzetim ortamı 

İç benzetim ortamı 

Yapı Kabuğu 

Şekil 1. Deney Düzeneği Kesiti

Ölçüm cihazlarının hassasiyeti ±0,2°C, sı-
caklık ölçüm aralığı -55°C ile +150°C, nem 
ölçüm aralığı %10-%99’dur. Deney düze-
neğinde ölçümlerin yapılabilmesi, verilerin 
sunumu ve kaydı için, Webctrl.4.1. adlı bina 
otomasyon sistemi kullanılmıştır. Sistem iç 
ve dış ortam ünitelerinin kontrolünü ve öl-
çülen verilerin grafik ortamda sunulmasını 
sağlamaktadır. Bunun için grafiksel program-
lama yazılımı kullanılmıştır (Çiçek, 2002: 
119). Dakikalık aralıklarla kaydedilen ölçüm-
ler grafiklere dönüştürülmekte ve grafiklerde 

istenilen aralıklar işaretlenerek sonuç grafik-
leri oluşturulabilmektedir. 

Deney sürecinde dış ortam sıcaklık ve bağıl 
nem değerleri meteorolojiden alınan saatlik 
ortalama değerler olarak programa girilmiş-
tir. İç ortam sıcaklığı 20°C ve bağıl nem %50 
olarak sabit tutulmuştur. İç ve dış benzetim 
ortamının arakesitine yerleştirilen 40x40 cm 
boyutlarındaki betonarme yapı kabuğu kesiti-
nin yanal yüzeylerinde düzenek içinde gerek-
li yalıtım önlemleri alınmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 2. Deney Düzeneği ve Yapı Kabuğu Kesitinin Yerleştirilmesi

Çalışmada örnek olarak oluşturulan dört 
farklı yapı kabuğu kesiti için benzetim ve de-
neysel yöntem birlikte uygulanmıştır. Kabuk 
bileşeninde içeriden, dışarıdan ve ortadan 
olmak üzere eşit mesafelerde üç ayrı nokta-
dan ölçümler alınmıştır. Şekil 3’de görüldüğü 
gibi I. bölge (iç ortama yakın), Orta bölge ve 
II. bölge (dış ortama yakın) olmak üzere ifa-
de edilmiştir. İncelenen yapı kabuğu kesitleri 
Yalıtımsız Durum (YD), İçeriden Yalıtımlı 
(İY),  Dışarıdan Yalıtımlı (DY) ve İçeriden ve 
Dışarıdan Yalıtımlı (İDY) durumlardır. Ka-

buk gövde elemanı olarak 20 cm betonarme, 
yalıtım malzemesi olarak toplam 6 cm kalın-
lıkta EPS kullanılmıştır. EPS malzeme tek 
katmanlı kullanımda 6 cm, çift katmanlı kul-
lanımda 3 cm tabakalar halinde uygulanmış-
tır. Betonarme kabuğun iç bölgesine sıcaklık 
ve nem algılayıcıların yerleştirilebilmesi için 
gerekli boyutlarda matkapla delik açılmış ve 
bu delikler poliüretan köpük ile doldurulmuş-
tur. 
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Yalıtımsız Durum (Y) İçeriden Yalıtımlı Durum (İY)

Dışarıdan Yalıtımlı Durum (DY) İçeriden ve Dışarıdan Yalıtımlı Durum(İDY)

Şekil 3. Yapı Kabuğu Kesitleri ve Ölçüm Alınan Bölgeler

Karşılaştırma 1 aylık süre için yapılmıştır. 
Kış şartlarında dış sıcaklıkların en düşük ol-
duğu Aralık ayı verileri esas alınmıştır. Deney 
düzeneğinde numune boyutlarının 40x40cm 
olması nedeniyle eşit şartlarda değerlendirme 
yapmak amacıyla, hesaplamalarda da aynı 
boyutta yapı kabuğu oluşturulmuştur. Duvar 

kesitlerinin alt ve üst yüzeyleri ısı geçirimsiz 
olarak kabul edilmiştir. Seçilen malzemelere 
ait özellikler Tablo 1’de verilmiştir1.

1 https://wufi.de/en/software/wufi-2d/ 
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Tablo 1. Hesaplamalarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Termo-Fiziksel Özellikleri 

Birim Hacim 
Ağırlık
g (kg/m3)

Gözeneklilik 
(m3/m3)

Özgül Isı 
Kapasitesi
C (J/kgK)

Isı İletkenlik 
Katsayısı l 
(W/mK)

Su buharı 
Difüzyon Di-
renç Faktörü 
µ (-)

Alçı Sıva 850 0,65 850 0,2 8,3

Betonarme C12-15 2200 0,18 850 1,6 92

EPS (Genleştirilmiş 
Polistiren Köpük)

30 0,95 1500 0,04 50

Çimento-kireç Sıva 1310 0,36 850 0,87 8

Deneyde dakikalık aralıklarla kaydedilen 24 
saatlik süre programlanmıştır. Dış ortam sı-
caklık ve nem değerleri saatlik olarak giril-
mektedir. Deney düzeneğinde saat dilimleri 
ve periyod uzunluğu istenildiği gibi değiştiri-
lebilmektedir. Örneğin 24 saat= 1440 dakika 
için ayarlanmış bir deneyde her saat için 60 
dakika ve katları şeklinde kullanılan paramet-
releri 24 saat=144 dakika ve her 60 dakikayı 
da 6 dakika ve katları şeklinde değiştirilerek 
1 periyodu toplam 2.4 saat olarak ayarlana-
bilmektedir.  Ölçümler sırasında 10 günlük 
süre 1 günde ölçülebilmektedir (Çiçek, 2002: 
135). 

Bu nedenle 3 aylık kış dönemi boyunca (90 
günlük) ölçüm yapıldığı düşünülerek her bir 
duvar kesiti için 9 günlük deney süreci ger-
çekleştirilmiştir. Hesaplamalar ise 24 aylık 
süre boyunca yapılmış ancak deney sonuçları 
ile karşılaştırma yapılabilmesi için bir aylık 
(Aralık) değerlendirme grafikleri oluşturul-
muştur.  

BULGULAR 

Yalıtımsız Durum (YD) 

Şekil 4’de ölçüm alınan ve hesaplanan sı-
caklık ve bağıl nem değerleri karşılaştırmalı 
olarak verilmiştir. I. bölge (İç) deneyde elde 
edilen sıcaklık değerleri hesap değerlerinden 
min. 0,96°C,  maks. 3,6°C, bağıl nem değer-
leri ise; %8-%9 oranında daha yüksektir. Orta 
bölgedeki ölçüm ve hesaplama sonuçlarına 
bakıldığında deneysel sıcaklık değerleri, he-
saplanan değerlerden 0,63°C -3,98°C arasın-
da bağıl nem değerleri ise %10 daha yüksek 
değerleri göstermektedir. II. bölgede sıcaklık 
değerleri 0,36°C-2,18°C arasında, bağıl nem 
değerleri de %10-%11 oranında daha yüksek 
değerleri göstermektedir.  Yalıtımsız kesitin 
her üç bölgesinde de deneyde elde edilen sı-
caklık ve bağıl nem değerleri hesap sonuçla-
rından bir miktar daha yüksektir. Ancak gra-
fiklerde çizilen sıcaklık ve bağıl nem eğrile-
rinin birbirine paralel olduğu görülmektedir. 
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Deney ve hesap sonuçları arasında farklar 
izlendiğinde, kesitin I. ve orta bölgesindeki 
sıcaklık farkı oranlarının birbirine çok yakın, 
II. bölgede ise sonuçların birbirine daha da 
yakınlaştığı görülmüştür. Ortalama değişim 

0,5°C-4°C arasındadır. Bağıl nem değerlerin-
de ise kesitin I. bölgesinden, orta ve II. böl-
geye doğru farkın %1-%2’lik artış gösterdiği 
gözlenmiştir.

1.
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Şekil 4. Yalıtımsız Durumda Aylık,  Sıcaklık Ve Bağıl Nem Değerlerinin Karşılaştırılması

                Deney Sonuçları 
                 Hesap Sonuçları 
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İçeriden Yalıtımlı Durum ( İY) 

Şekil 5’de İY kesitte, ölçüm alınan ve hesap-
lanan sıcaklık ve bağıl nem değerleri karşılaş-
tırılmıştır. I. Bölgede deneyde elde edilen sı-
caklık değerleri, hesaplanan değerlerden min. 
0,78°C,  maks. 4,68°C daha büyüktür. Aynı 
bölgedeki deneyde elde edilen bağıl nem de-
ğerleri hesaplanan değerlerden yaklaşık %3,4-
%6,2 aralığında daha düşüktür. 

Orta bölgedeki sıcaklık değerlerinde deneysel 
ölçümler,  hesaplamalardan 0,87°C-5,75°C 
çoğunlukla daha yüksek değerleri göstermek-
tedir. Bağıl nem deney değerleri de %1,7-%2,7 
oranlarında sapmalarla hesaplama değerlerin-
den daha yüksektir. 

II. bölgedeki sıcaklık değerlerinde deney-
sel ölçümler, hesaplama sonuçlarından 

0,49°C-4,63°C arasında daha yüksek değerleri 
göstermektedir. Bağıl nem değerleri hesap so-
nuçları, deney sonucundaki ölçülen değerler-
den %1,2-%2,9 oranlarında sapmalarla daha 
düşük değerlerdedir. Yalıtımsız kesitte olduğu 
gibi İY kesitte de sıcaklık değerleri,  deney-
de daha yüksek elde edilmiştir.  YD’dan farklı 
olarak,  deneyde ölçülen bağıl nem değerleri, 
iç ve dış ortama yakın noktalarda hesap değer-
lerinden çok az düşüktür. Bu durumda bağıl 
nem açısından, hesaplanan ve ölçülen sonuç-
lar yalın kesite göre birbirine çok daha yakın-
dır. Küçük sapmalara rağmen sıcaklık ve nem 
eğrilerinin paralellik gösterdiği grafiklerden 
açıkça izlenmektedir. Ancak yalıtımsız kesit-
te bu paralellik birbirine çok yakın eş zamanlı 
değişen değerlerle izlenirken, içerden yalıtım-
lı kesitte sıcaklıktaki eş zamanlı değişimler 
daha büyük farklarla izlenmektedir.
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Şekil 5. İçeriden Yalıtımlı Durumda Aylık,  Sıcaklık ve Bağıl Nem Değerlerinin  
Karşılaştırılması

Dışarıdan Yalıtımlı Durum (DY) 

Şekil 6’da DY kesitte deneyde ölçümlenen ve 
benzetimle hesaplanan sıcaklık ve bağıl nem 
değerleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. I. 
Bölgede deneyde hesap değerlerinden min. 
0,49°C ile maks. 1,88°C aralığında sapmalar 
tespit edilmiştir. Bağıl nem açısından ise; de-

neyde, yaklaşık %7-%8 daha düşük değerler 
elde edilmiştir. Orta bölgedeki sıcaklık değer-
lerinde deneysel ölçümler hesap sonuçların-
dan 0,02°C -1,3⁰C arasında çoğunlukla daha 
yüksek değerleri göstermektedir. Bu küçük 
sapmalara rağmen çizilen eğriler paralellik 
göstermektedir.   Bağıl nem değerleri, %5,6-

                Deney Sonuçları 
                 Hesap Sonuçları 
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%8,3 oranlarında sapmalarla daha düşük ve 
paralel bir grafik izlenmektedir.

II. bölgedeki sıcaklık değerlerinde diğer du-
rumlardan farklı olarak, deneysel ölçümler he-
sap sonuçlarından 0,3°C-1,04°C arasında daha 
düşük değerleri göstermektedir. Bu farklılığın 
nedeni, deney düzeneğinde I. ve orta bölgeye 
yerleştirilen problar iç ortamdan kesite delik 
açılarak yerleştirilirken, II. bölgeye yerleştiri-
len prob, dış ortamdan bu bölgeye delik açıla-
rak yerleştirilmiştir ve probun etrafı ne kadar 

izole edilse de bir ısı köprüsü görevi üstlendiği 
düşünülmektedir. Bu sapmalara rağmen çizi-
len eğrilerin birbirine çok yakın değerlerde ve 
paralel olduğu açıkça izlenmektedir.  

Dışarıdan yalıtımlı durumda sıcaklık değerle-
rinin gerek deney gerekse hesap sonuçlarında 
oldukça durağan olduğu, deney ve hesap so-
nuçları arasındaki sapma değerlerinin de diğer 
durumlara göre oldukça küçük ve değerlerin 
birbirine çok yakın olduğu görülmüştür.
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II. bölgedeki sıcaklık değerlerinde diğer durumlardan farklı olarak, deneysel ölçümler hesap 
sonuçlarından 0,3°C-1,04°C arasında daha düşük değerleri göstermektedir. Bu farklılığın 
nedeni, deney düzeneğinde I. ve orta bölgeye yerleştirilen problar iç ortamdan kesite delik 
açılarak yerleştirilirken, II. bölgeye yerleştirilen prob, dış ortamdan bu bölgeye delik açılarak 
yerleştirilmiştir ve probun etrafı ne kadar izole edilse de bir ısı köprüsü görevi üstlendiği 
düşünülmektedir. Bu sapmalara rağmen çizilen eğrilerin birbirine çok yakın değerlerde ve 
paralel olduğu açıkça izlenmektedir.   

Dışarıdan yalıtımlı durumda sıcaklık değerlerinin gerek deney gerekse hesap sonuçlarında 
oldukça durağan olduğu, deney ve hesap sonuçları arasındaki sapma değerlerinin de diğer 
durumlara göre oldukça küçük ve değerlerin birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. 
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Şekil 6. Dışarıdan Yalıtımlı Durumda Aylık,  Sıcaklık ve Bağıl Nem Değerlerinin  
Karşılaştırılması

İçeriden ve Dışarıdan Yalıtımlı Durum (İDY) 

Şekil 7’de İDY Durumda sıcaklık ve bağıl 
nem değerleri karşılaştırmalı olarak verilmiş-
tir. Sıcaklık değerleri I. bölgede deney sonu-
cunda hesaplama sonucundan min. 0,64°C 
maks. 2,69°C değerleri arasında daha yüksek 

değerler tespit edilmiştir. Bağıl nem değerle-
rinde deney sonucunda hesaplama sonucun-
dan yaklaşık %1,3-%2,2 aralığında daha dü-
şük değerler elde edilmiştir. 

İDY kesitte, orta bölgedeki sıcaklık değerle-
rinde deneysel ölçümler hesaplama sonuç-
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larından 0,33°C-2,48°C arasında daha yük-
sek değerleri göstermektedir. Bu sapmalara 
rağmen çizilen eğrilerin paralellik gösterdiği 
açıkça izlenmektedir.  Deney sonucundaki ba-
ğıl nem değerleri %0,8-%1 oranlarında sap-
malarla hesaplama sonucundan daha yüksek 
değerler göstermektedir. Yine bağıl nem de-
ğerlerinde de paralel bir grafik izlenmektedir. 

II. bölgedeki sıcaklık değerlerinde deney-
sel ölçümler, hesaplama sonuçlarından 
0,06°C-2,86°C arasında daha düşük değerleri 
göstermektedir. Bir önceki DY kesitte açık-
lanan ısı köprüsü, bu durumda da geçerlidir. 
II. bölgedeki deney sonucundaki bağıl nem 
değerleri %2,6-%3,1 oranlarında sapmalarla 
daha yüksek değerler vermektedir.
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Şekil 7. İçeriden ve Dışarıdan Yalıtımlı Durumda Aylık,  Sıcaklık ve Bağıl Nem Değerle-
rinin Karşılaştırılması
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TARTIŞMA 

Betonarme yapım sisteminde ısı yalıtım kat-
manının farklı konumlarda kullanıldığı du-
rumlardaki değişen ısıl performanslarının de-
neysel ve benzetim metotları ile incelendiği 
çalışmada hesaplanan ve ölçülen sıcaklık ve 
nem değerlerinin birbiriyle paralellik göster-
diği belirlenmiştir. 

Gerek deneysel gerekse benzetimle elde edi-
len sonuçlarda; 

- Dışarıdan yalıtımlı kesitte, kesit içinde çok 
daha durağan ve en yüksek sıcaklıkların elde 
edildiği, bağıl nem değerlerinin ise diğer ke-
sitlere göre en düşük durumda olduğu,

- İçeriden yalıtımda en düşük ve değişken sı-
caklıkların elde edildiği, aynı zamanda bağıl 
nem değerlerinin ise en yüksek olduğu, hem 
sıcaklık hem bağıl nem açısından yalıtımsız 
durumdan da daha olumsuz durumda olduğu,

- İçeriden ve dışarıdan yalıtımda kesit sıcak-
lıkları açısından DY’dan daha düşük değerler 
izlenmektedir, bağıl nem açısından ise DY ile 
çok yakın sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum-
da yalıtımın iki parça halinde kullanımı yapı 
kabuğunun performansı açısından DY duru-
mundan daha olumlu bir katkı sağlamamakta-
dır (Şekil 8-9).

Şekil 8. Deney ve Hesap Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Karşılaştırılması
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Şekil 9. Deney ve Hesap Ortalama Bağıl Nem Değerlerinin Karşılaştırılması

SONUÇ

Benzetim metodu ile karşılaştırabilmek ama-
cıyla yapılan deneysel ölçümlerde sıcaklık 
verileri arasında 5°C -6°C ye ulaşan sıcak-
lık farklılıkların elde edilmesi önemli bir 
sonuçtur. Duvar kesitindeki belirgin sıcaklık 
geçişlerinin önemli bir göstergesidir. Benzer 
şekilde % 11’lere varan bağıl nem farklılıkla-
rı, duvar kesiti içerisindeki nem miktarındaki 
artış veya azalmanın mevcut olduğunu gös-
termektedir.  

Deneysel yöntem ve benzetimle elde edilen 
sıcaklık değerlerindeki farkların 1°C -2°C 

seyretmesi yakın sonuçlar olarak değerlen-
dirilebilir. Ancak bu farklılıkların daha yük-
sek olması gerçek durumu yansıtan deney 
verilerinin benzetim analizlerinden farklılık 
gösterdiğine ve deney verilerinin daha hassas 
olduğuna işaret etmektedir.

Benzetim verileri DY duvar kesiti için ger-
çeğe en yakın durumu temsil edebilmektedir. 
Ancak diğer duvar kesitleri için sıcaklık veri-
leri gerçek durumu çoğunlukla temsil edeme-
mektedir. Gerçek durumda bu duvar kesitle-
rinde ısı geçişi daha fazla olmaktadır.
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Benzetim ve deney verileri arasında en belir-
gin farklılık 5°C -6°C fark ile İY duvarda gö-
rülmüş, benzetim verilerinde en çok yanıltıcı 
veriler bu duvar kesiti için elde edilmiştir. 

Benzetim verileri ile kıyaslandığında deney 
verileri yalıtımsız duvardaki ısı kaçışını ve 
duvardaki nem miktarının artmış olduğunu 
daha belirgin bir biçimde göstermektedir. 
Benzetim verilerine göre deney verilerinde 
duvar kesiti içinde 2°C-4°C kadar daha yük-
sek sıcaklık ve %11 civarında daha yüksek 
bağıl nem değerleri okunmuştur. Bu durum 
dikkat çekicidir. 

İDY duvarda deney verileri ısı kaçışını belir-
gin biçimde göstermektedir. Benzetim verile-
rine göre 3°C civarında daha yüksek sıcaklık 
değerleri okunmuştur.

Gerçek durumu temsil etmede daha hassas 
sonuçların elde edildiği deneysel yöntemlerin 
hem ekonomik boyutu hem de uzun zaman 
alması nedeniyle benzetim yöntemleri yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada 
elde edilen değerlerin bazı durumlarda fark-
lılıklar göstermesi benzetim yöntemleri ile 
elde edilen ısıl modellerin gerçek durumu 
daha hassas yansıtabilecek nitelikte yapıla-
bilmesine yönelik çalışmaların önemini orta-
ya koymaktadır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: In the design phase of buildings, it is important to select the suitable material and 
determine the location of insulation properly in order to obtain existing performance of building 
envelope in terms of heat and moisture. In this study, different locations of thermal insulation 
layer were investigated in order to evaluate thermal performance in reinforced concrete exterior 
walls. In the building envelope sections arranged according to four different conditions, both 
experimental and simulation methods were applied and the obtained results were evaluated. 
All of the calculations and measurements were conducted under the real weather conditions of 
Edirne where is in temperate humid climate region of Turkey. Since it is known that most of 
the problems of building physics related to humidity appeared especially on the walls facing 
to the north, in the quantitative study the direction of wall was accepted as north and also the 
he horizontal angle of the walls were accepted as 90°.  Single or double use of insulation la-
yer was examined, including Uninsulated Condition (UC), Internally Insulated (II), Externally 
Insulated (EI) and both Internally and Externally Insulated (IEI) in the sample of reinforced 
concrete vertical building envelope. 20 cm reinforced concrete as the wall element and 6 cm 
EPS (Expanded Polystyrene) as insulation material were used in this study. The EPS material 
was applied in 6 cm for single layer and 3 cm for double layer from both interior and exterior.  
Aim: The aim of the study is to investigate the changing thermal performances of the reinforced 
concrete exterior walls, where the location of thermal insulation layer changes, by using expe-
rimental and simulated methods. It is aimed to reveal the similarities and differences between 
the simulated data and the experimental data. Method: In this investigation, calculation of heat 
and moisture transfers was performed by using WUFI®2D-3 software as a simulation program 
under periodic regime conditions. In the heat flow calculation, the simulation program consi-
ders heat transfer, enthalpy flows due to phase changes, short wave solar radiation and long 
wave radiation cooling. Also, water vapour and solution diffusion in the water vapour flow cal-
culation, capillary conduction and surface diffusion in the liquid flow calculation are taken in 
consideration. As an experimental method, developed testing apparatus consists of two cabins 
where the interior and exterior conditions were simulated in laboratory. In order to measure, 
40x40 cm dimensioned sample of reinforced concrete building envelope section was placed 
between two cabins. Measurements were taken from three different points at equal distances in 
the building envelope component, from the inside, the outside and the middle. In indoor clima-
te, temperature and humidity values are under control. In the formation of outdoor climate con-
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ditions, hourly temperature and humidity values are provided. The comparison was made for a 
period of 1 month. December data when outside temperature is the lowest are taken as a basis. 
Temperature and relative humidity values obtained by both methods were compared. Therefore, 
it was aimed to reveal the similarities and differences between the simulated data and the expe-
riment data representing the real state. In each building envelope, experiment results reveal a 
little higher temperature values than calculation results when examined the temperature values 
of 1st region, where is close the interior of the section, and the middle region. In the 2nd region 
where is close to exterior, the same situation is observed in the UC and II sections whereas in 
the case of EI and IEI, the experiment results show lower temperature values than the calcu-
lation results. Findings and Results: In the uninsulated condition, relative humidity values in 
the experiment are higher (8-11%) than calculations, in the case of insulation of the envelope, 
this difference decreases and it is seen that its value decreases below the results of calculation 
values. In EI condition 2% to 8%, in II condition 1,2% to 6,2%, in IEI condition 0,8% to 3,1% 
these differences decrease. In insulated condition, relative humidity values changes according 
to location of the insulation material. In 1st region insulated (II, EI, IEI) conditions, experiment 
results show higher relative humidity values than calculated results. While experiment results 
are higher than calculated results in II and IEI conditions in middle region, in EI calculation 
results are high. When insulation layers exist on interior surface, experimental result values 
increase in terms of relative humidity. Using EPS as insulation material and due to its high 
vapour diffusion resistance, void resistance decreases, so relative humidity increase a little. In 
EI, experiment result is lower than calculation result. In 2nd region, apart from II, experiment 
results have higher relative humidity values than calculation results in all cross-sections. Both 
experimental and simulated results are as follows:

- the externally insulated section shows that the more stable and highest temperatures are obta-
ined in inside of the section and the relative humidity values are lowest in comparison with the 
other sections,

- the internally insulated section shows that the lowest and variable temperature can be obtai-
ned, also relative humidity values are the highest and this is more unfavorable than uninsulated 
condition both in terms of temperature and relative humidity,

- the internally and externally insulated section shows that in terms of section temperature it has 
lower values than EI, but in terms of relative humidity it has close results to EI. In this context, 
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using insulation on both surface of the wall does not provide a more favorable contribution than 
EI with regard to performance of building envelope. 

1°C to 2°C temperature differences between simulation method and experimental measure-
ments can be interpreted as close results. However, being higher of these differences indicates 
that the experimental data, that reflect the real situation, differ from the simulated analysis and 
are more sensitive. Therefore, temperature differences up to 5°C and 6°C between the obtained 
temperature data are an important result. This is an important indicator of temperature tran-
sitions in the wall section. Similarly, up to 11% relative humidity differences show that it is 
possible that humidity can increase or decrease in the inside of the wall section. Experimental 
methods represent much more accurate results like real situation, but due to their economic size 
and taking long time, simulation methods are widely used. In this study, obtained results can 
reveal some differences. However, it is important that simulation programs for thermal models 
must be improved to obtain much more accurate results. 
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Öz: Amaç: Bu çalışmada, kırmızı eriğin (Prunus Domestica Angelina) 
çekirdekli ve çekirdeksiz halde, 18 ve 20 briks dolgu sıvısı içinde kon-
serve edilerek dayandırılmasını sağlayacak proses koşulları ile ürünün 
konserve edilmesinde özelliklerinde oluşabilecek değişikliklerin belir-
lenmesi ve yeni bir ürün ortaya konulması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu 
amaçla +4˚C’ de saklanan konserve ürünlerde suda çözünür kuru mad-
de, pH, titrasyon asitliği, askorbik asit, hidroksimetilfurfural (HMF), 
esmerleşme, renk, toplam flavonoid, süzme ağırlığı, antioksidan akti-
vite ve toplam fenolik madde tayinleri yapılmıştır. Bulgular: Bu ana-
lizlerdeki değişiklikler dolgu sıvılarında, çekirdekli ve çekirdeksiz erik 
konservelerinde istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Örneklerin L* 
değerleri, 0.10 ile 21.48 arasında; a* değerleri 0.01 ile 20.97 arasında; 
b* değerleri 0 ile 9.16 arasında; kroma değerleri 0.01 ile 22.86 ara-
sında; hue değerleri ise 0 ile 59.21 arasında bulunmuştur. En yüksek 
esmerleşme indeksi değerleri çekirdeksiz meyve (18oB) örneğinde 
belirlenmiştir. En yüksek HMF içeriği 51.27 mg/L değeri ile 20oB dol-
gu sıvısında belirlenmiştir. Sonuç: En yüksek askorbik asit ve toplam 
fenolik madde içeriği çekirdekli meyve (180B) erik konservesidir. An-
tioksidan aktivite değerleri %65.30 ile %88.41 arasında değişmiştir. En 
yüksek antioksidan aktivite değerine sahip erik konservesi çekirdekli 
meyve (200B)’dir ve bu örneğin antioksidan aktivite değeri ise %85.59 
olarak bulunmuştur. Aynı zamanda en yüksek antioksidan aktivite de-
ğerine sahip olan dolgu sıvısı %88.41 değeri ile dolgu sıvısı (200B)’dir.

Anahtar Kelimeler: Kırmızı Erik, Konserve, Toplam Fenolik, Antiok-
sidan, Askorbik Asit

Abstract: Aim: In this study, it was aimed to determine the changes 
in the properties of red plum (Prunus Domestica Angelina) that may 
occur with the process conditions to preserve the fruits with and wit-
hout seeds in filler liquid with 18 and 20 brix and create a new pro-
duct. Method: For this purpose, water soluble dry matter, pH, titra-
table acidity, ascorbic acid, hydroxymethylfurfural (HMF), browning, 
color, total flavonoid, filtration weight, antioxidant activity and total 
phenolic substances were determined in preserved products stored at 
+ 4˚C degrees. Results: The changes in these analysis results were 
found statistically significant in filler liquid and plum preserves with 
seeds and without seeds. The L * values of the samples were found 
between 0.10 and 21.48; a * values between 0.01 and 20.97; b * values 
between 0 and 9.16; chroma values between 0.01 and 22.86 and hue 
values between 0 and 59.21. The highest browning index values were 
determined for seedless fruit (18oB) sample. The highest HMF content 
was determined for the filler liquid 20oB sample as 51.27 mg/L value. 
Conclusion: The Plum preserve (18oB) has the highest ascorbic acid 
and total phenolic content. Antioxidant activity values ranged between 
65.30% and 88.41% values. The plum preserve with the highest antio-
xidant activity was the fruit with seed (200B) sample and this sample’s 
antioxidant activity value was found as 85.59%. Also, the filler liquid 
with the higest antioxidant value was the filler liquid 20oB sample with 
the value of 88.41%. 

Key Words: Red Plum, Canned, Total Phenolics, Antioxidant, Ascorbic 
Acid
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GİRİŞ

Erik, Rosales takımının, gülgiller (Rosaceae) 
familyasından, Prunoideae alt familyasının, 
Prunus cinsinden, Prunophora alt cinsine bağ-
lı sert çekirdekli bir meyve türüdür (Özvar-
dar ve Önal, 1990).  Erik sofralık, kurutmalık 
veya mutfaklık olarak kullanılan sert çekir-
dekli meyve türüdür (Alnıak, 2011). “Prunus 
domestica” meyvelerinin daha çok Kafkasya 
ve Hazar Deniz’i çevresinden dünyaya ya-
yıldığı bilinmektedir (Tunalıoğlu ve Keskin, 
2004). Çok sayıdaki tür ve çeşitleri ile erik 
dünyanın değişik iklim bölgelerine adapte 
olarak yayılma olanağı bulmuştur. Eriğin bu 
kadar geniş bir alana yayılmasında, tür sayı-
sının çok oluşu yanında, bunların birbirinden 
farklı iklime sahip olan bölgelerden çıkmış 
olmaları da önemli rol oynamıştır (Özgüven 
ve ark., 2000).

Erik, ülkemizin hemen her yöresinde yetişti-
rilmekte, daha çok taze meyve olarak tüketil-
mekle birlikte komposto, hoşaf, şurup, pek-
mez, reçel, marmelat ve pestili de yapılmakta 
ya da kurutularak saklanmaktadır (Tunalıoğlu 
ve Keskin 2004).

Erik meyvesinin A, B1, B2 ve C vitaminle-
ri ve şeker içerdiği, diyetlerde kullanılabile-
ceği, deri, saç ve gözler için yararlı olduğu; 
taze meyve olarak böbrek ve mide için iyi bir 
tonik olup artrit ve romatizmalara iyi geldiği 
belirtilmektedir. Modern tıpta erik kurusunun 

toz haline getirilerek öksürük, soğuk algınlı-
ğı ve boğaz ağrılarına karşı kullanıldığı, bazı 
erik çeşitlerinin çekirdeklerinden elde edilen 
yağın cilt güzelliği üzerinde çok iyi sonuçlar 
verdiği belirtilmektedir. Dondurulmuş erik 
meyvelerinin ise, pasta, tart, puding ve likör 
yapımında kullanıldığı bildirilmektedir (Öz-
karakaş ve diğ., 2006).

Çevik ve Bilişli (2002), çalışmalarında eriğin 
yenilen kısmında %78.7-87.9 su, %9.6-13.9 
karbonhidrat, %0.91-2.21 toplam asit, %0.50-
0.80 ham protein, 0.40-0.60 kül, 0.57-0.90 
pektin olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca vi-
tamin varlığını 100 gram meyve etinde 3-25 
mg C vitamini, 28-70 µg beta-karoten, 16-60 
µg B1 vitamini ve 100-500 µg niasin olarak 
bildirmişlerdir. Mineral madde varlığını ise 
meyvenin yenilebilen 100 gramında 100-175 
mg potasyum, 7-17 mg fosfor, 4-10 mg kal-
siyum ve 2.8-9.0 mg magnezyum olarak bul-
muşlardır. 

Meyve sebze işleme sanayinin ürün kapsamı 
oldukça geniştir. Meyve sebze konserveleri, 
domates salçası, meyve suyu, dondurulmuş 
meyve sebze, kurutulmuş sebze, salamura 
zeytin ve diğer salamura ürünler başlıca iş-
lenmiş ürünleri oluşturmaktadır. Günümüzde 
Türkiye’de nüfusun ve çalışanların artışıyla, 
kentleşme ve sanayileşme sonucu işlenmiş 
meyve ve sebze tüketimi eğiliminde de artış 
olmuştur (Emeksiz ve Ukav, 2003).  Meyve 
ve sebzeler mevsimsel bir özellik taşımak-
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tadırlar. Uygun koşullarda saklanmadıkla-
rı zaman hızlıca bozulurlar. Bu bozulmalar 
mikrobiyolojik, enzimatik, fiziksel ve kim-
yasal nedenlerden kaynaklanabilmektedir. 
Bozulmalar sonucunda meyve ve sebzelerin 
renk, tat, kabul edilebilirlik özelliği ve besin 
değeri değişmektedir (Baysal, 2002). Meyve 
ve sebzelerin bozulmalarının önlenebilmesi, 
üretildikleri mevsim dışında kalan dönemler-
de veya hiç üretimi yapılmayan bölgelerde ve 
ülkelerde tüketilebilmesi veya özel durum-
larda kullanılabilmesi, uzun süre saklanabil-
mesi için mikroorganizmaların ve enzimlerin 
aktivitesinin ve oksidasyonun durdurulması 
gerekmektedir. Bu amaçla uygulanan muha-
faza yöntemlerinin başında gelen konserve-
leme son yıllarda ön plana çıkmış ve bu tür 
mevsimlik besinlerin tüm yıl boyunca sağ-
lanmasında önemli bir yer edinmiştir. Kon-
serve üretimi, elverişli nitelikteki hammad-
denin birtakım ön işlemlerden sonra teneke 
kutulara, cam kavanozlara veya amaca uygun 
benzer kaplara doldurulması, kapların hava 
almayacak şekilde (hermetik) kapatılması ve 
ısıl işlemlerle bozulma yapan mikroorganiz-
maların öldürülmesi gibi başlıca temel işlem-
leri kapsamaktadır (Zor, 2011). Eriğin hasat 
süresinin çok kısa, üretiminin fazla olması, bu 
ürünün değerlendirilmesi gerekliliğini daha 
da önemli hale getirmektedir. Eriğin kon-
serve ürün haline getirilerek hem ekonomik 
değeri hem de beslenmeye katkısı arttırılabi-
lir. Bu amaçla yapılacak üretimlerde meyve-

nin görünen ve gizli özelliklerini koruyacak 
koşulların bilinmesi ve uygulanması büyük 
önem taşıyacaktır. Eriğin konserve edilme-
si ürünün doğrudan tüketilmesinin yanı sıra 
dondurma ve pastacılık ürünlerinde (süsleme, 
dolgu vb.) kullanımını da olanaklı kılacağın-
dan önemli bulunmaktadır. Her yıl daha da 
artan üretimin değerlendirilebilmesi, mevsim 
dışında konserve erik tüketimine insanları-
mızın alıştırılmasıyla sağlanabilir. Böylece 
yetiştiricilerin emeğinin değerlendirilebile-
ceği, bunun yanında birey beslenmesine zen-
ginlik kazandırılması mümkün olabilir. Bu 
çalışmanın amacı, eriği konserveye işleyerek 
dayanıklılığını arttıracak ve ürün kalitesini 
koruyacak proses koşullarını belirlemektir. 
Bu çalışmada, kırmızı eriğin çekirdekli ve 
çekirdeksiz halde, 18 ve 20 briks dolgu sıvı-
sı içinde konserve edilerek dayandırılmasını 
sağlayacak proses koşulları ile ürünün kon-
serve edilmesi ile özelliklerinde oluşabilecek 
değişikliklerin belirlenmesi ve yeni bir ürün 
ortaya konulması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOT

Materyal

Denemede kullanılan kırmızı erikler Pru-
nus domestica Angelina çeşidine ait olup 
Hatay’dan temin edilmiştir. Ambalaj mater-
yali olarak piyasadan temin edilen 370 ml ka-
pasiteli cam kavanozlar ile çapı 66 mm olan 
twist-off beyaz metal kapaklar kullanılmıştır. 
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Konservede kullanılan dolgu sıvısının hazır-
lanmasında piyasadan temin edilen sakkaroz 
kullanılmıştır.

Yöntem

Prunus domestica Angelina’nın Konserve-
ye İşlenmesi

Prunus domestica Angelina Şekil 1’ de gös-
terilen prosese uygun olarak konserveye iş-
lenmiştir. Erikler, hasat edilip 1 gece soğuk 
depoda (+4°C) muhafaza edilmiştir. Mey-
veler, musluk suyu ile üzerindeki kum, toz 
vb. bulaşık maddelerin uzaklaştırılması için 
ön yıkama işlemine tabi tutulmuştur. Çürük, 
ezik meyveler, yabancı maddeler, meyve üze-
rinde kalmış yapraklar seçilerek ayıklanmış-
tır. Çürük, ezik vb. kısımlar ayrıldıktan sonra, 
üründe yabancı madde kalmaması amacıyla 
ikinci bir yıkama işlemi yapılmıştır. Sap-
lı meyve ağırlığı gram olarak tespit edilmiş 
olup, ölçümler 0.01 g’ a duyarlı terazide ya-
pılmıştır. Minimum 1 kg meyve tartılarak or-
talama meyvenin ağırlığı gram cinsinden be-
lirlenmiştir. Ürünler kavanoza sapsız dolum 
yapılacağı için sap ayırma işlemi yapılmıştır. 
Sapsız meyve ağırlıkları gram olarak tespit 
edilmiş olup, ölçümler 0.01 grama duyarlı 
terazide yapılmıştır. Her meyvenin ağırlığı 
ayrı ayrı tartılarak ortalama meyvenin ağırlığı 
gram cinsinden bulunmuştur. Çekirdek ağırlı-
ğı ve çekirdeksiz meyve ağırlığını belirlemek 

amacıyla el tipi çekirdek çıkarma aparatı ile 
çekirdekler çıkarılmıştır. Çekirdek ağırlığı, 
ortalama 1 kg meyvenin çekirdekleri çıkarı-
lıp tartılarak ortalama çekirdek ağırlığı belir-
lenmiştir. Çekirdek ağırlığı gram cinsinden 
belirlenmiş olup, tartımlar 0.01 g’ a duyarlı 
hassas terazide yapılmıştır. Çekirdeksiz mey-
ve ağırlığını belirlemek amacıyla, çekirdek 
ve sap ağırlıkları toplamının, toplam meyve 
ağırlığından çıkarılması ile elde edilmiştir. 
Yıkanan ve sapları ayrılan eriklerin yarı-
sı doğrudan, kalan diğer yarısı ise çekirdek 
çıkarma işleminden sonra konserveye işlen-
miştir. Üretim 3 tekerrürlü gerçekleştirilmiş-
tir. Meyveler cam kavanozlara doldurularak 
dolum ağırlığının 190 g olması sağlanmıştır. 
Dolgu sıvısının hazırlanmasında toz şeker ve 
saf su kullanılmıştır. %18 ve %20 briks ola-
cak şekilde iki farklı dolgu sıvısı hazırlanmış-
tır. Dolgu sıvısı 80-90 °C’de 150-160 g mik-
tarda ilave edilmiştir. Sıcak salamura dolumu 
yapıldıktan sonra ürünün kapağı tam kapatıl-
madan, kavanozlar iki elin arasında sağa sola 
çevrilerek ekzost işlemi uygulanmıştır. Ka-
vanozlara ekzost işlemi uygulandıktan sonra 
elle kapama işlemi yapılmıştır. Pastörizasyon 
işlemi, ~85°C’de 15 dk. da yapılmıştır. Isıl 
işlem sonunda ürünün ısıdan zarar görmesini 
engellemek amacıyla musluk suyu kullanıla-
rak soğutma işlemi uygulanmıştır.  
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Şekil 1. Kırmızı Eriğin (Prunus Domestica Angelina) Konserveye İşlenmesinde İşlem  
Basamakları

Ürünlerin Analize Hazırlanması

Konserve edilecek taze erik ve erik konser-
vesi örneklerine aşağıda belirtilen analizler 
uygulanmıştır.

Uygulanan Analizler

Taze üründe ve işlem görmüş üründe uygula-
nan analizler aşağıda verilmiştir. Analizler 3 
tekerrürlü yapılmıştır.

Suda Çözünür Kuru Madde Tayini

Suda çözünür kuru madde miktarı masa tipi 
Abbe refraktometresi (J.P. Selecta, S.A mar-

ka) ile 20°C’ de belirlenmiştir. Sonuçlar % 
olarak ifade edilmiştir (Cemeroğlu, 2007).

pH Tayini

Taze ürünün pH değeri cam elektrotlu ISO-
LAB marka pH metre kullanılarak ölçülmüş-
tür (Cemeroğlu, 2007).

Titrasyon Asitliği Tayini (TA)

10 ml erik suyu alınıp 100 ml’ ye saf su ile 
seyreltilmiştir. Seyreltik örnekten 25 ml alına-
rak 0.1 N NaOH çözeltisi ile pH 8.1’ e kadar 
titre edilmiştir. Sonuçlar seyreltme faktörü ile 
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çarpılarak sitrik asit cinsinden (g/100mL) he-
saplanmıştır (Cemeroğlu, 2007).

Askorbik Asit Tayini

Örneklerin L-askorbik asit içeriği 518 dalga 
boyunda spektrofotometre ile (Biochrom, 
Libra S60,B,England) 2.6- diklorofenolin-
dofenol kullanılarak belirlenmiş ve sonuçlar 
mg/L olarak ifade edilmiştir (Cemeroğlu, 
2007).

Hidroksimetilfurfural (HMF) Tayini

Homojenize edilen örnekten 20 g alınıp 100 
ml’ ye saf su ile seyreltilmiştir. Filtrasyon iş-
leminden sonra 2 test tüpüne 2’şer mL akta-
rılıp, her iki tüpe 5’er mL p-toluidin çözeltisi 
eklenmiştir. Tüplerden şahit olarak kullanıla-
cak birinci tüpe 1.0 mL saf su, ikinci tüpe 1.0 
mL barbiturik asit çözeltisi eklenmiştir. İkin-
ci tüpün absorbansı 1 cm’lik küvette ve 550 
nm’de şahide karşı okunarak saptanmıştır. 
HMF standardı grafiğinden örnekteki HMF 
miktarı mg/L olarak hesaplanmıştır. Hesapla-
mada, absorbansın saptanmış olan maksimum 
değeri kullanılmıştır (Cemeroğlu, 2007).

Renk Ölçümleri

Örnekler taze ve konserve olarak “Hunterlab, 
miniscan EZ, USA” ile ölçülerek, L*, a* b* 
değerleri siyah ve beyaz plakaya göre kalib-
rasyon yapılarak belirlenmiştir. Bu sistemde 
dört filtre kullanılarak L*, a* , b* renk değerle-
ri elde edilmektedir. L*, a* , b* değerleri üç bo-

yutlu koordinat sistemi ile verilmekte ve bu 
koordinat sisteminde L* değeri dikey eksende 
açıklıktan koyuluğa gidişi belirtirken +a kır-
mızılığa, -a yeşilliğe, +b sarılığa, -b ise ma-
viliğe gidişi göstermektedir. –a/b, hue (arctan 
b/a) değerleri hesaplanmıştır (Gould, 1977).

Toplam Flavonoid Madde Miktarı

0.1 mL örnek alınarak üzerine 0.9 mL saf su 
0.3 mL %5’lik NaNO2 karıştırılmış ve 5 da-
kika bekletilmiştir. Daha sonra 0.6 mL %10 
AlCL3 6 H2O ile karıştırılmıştır. 5 dakika 
bekletilmiş ve üzerine 2 mL 1M NaOH ek-
lenilmiş, saf su ile 10 mL’ye tamamlandıktan 
sonra 510 nm de (Biochrom, Libra S60, B, 
England) okuma yapılmıştır. Sonuçlar mg/L 
kateşol olarak ifade edilmiştir (Sharm ve diğ., 
2013).

Antioksidan Aktivite (DPPH % İnhibis-
yon) Tayini

0.1 mL örnek üzerine 3.9 mL DPPH (0.005g/L 
metanolde hazırlanmış) eklenmiş ve daha 
sonra karışım 120 dakika  karanlıkta bekle-
tilmiştir. % inhibisyon spektrofotometre (Bi-
ochrom, Libra S60, B, England) ile 515 nm 
absorbansta okutulmuştur  (Huang ve diğ., 
2005,Yılmaz, 2011 ).

Toplam Fenolik Madde Tayini

Toplam fenolik madde miktarı Folin-Ciocal-
teu kolorimetrik metoduyla belirlenmiştir. 
0.5 mL ekstrakta 2.5 mL 0.2 N Folin-Ciocal-
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teu ve 2 mL sodyum karbonat çözeltisi (75 
g/L) ilave edilmiştir. 2 saat oda sıcaklığında 
inkübasyondan sonra  spektrofotometrede 
(Biochrom, Libra S60, B, England) 760 nm 
dalga boyunda metanole karşı absorbans de-
ğeri okunmuştur. Sonuçlar mg/L gallik asit 
eşdeğeri (GAE) olarak ifade edilmiştir (Stan-
kovic, 2011).

Konservelerde Uygulanan Analizler

Konservelere taze ürüne uygulanan analizler 
ve ayrıca aşağıdaki analizler uygulanmıştır. 

Dolgu Sıvısı Rengi (Esmerleşme İndeksi)

Ürünün dolgu sıvısı filtre kağıdından geçiril-
dikten sonra santrifüj tüplerinin içine 10’ar 
ml konulmuş ve 3000 rpm’ de 10 dk santrifüj 
edilmiştir. Santrifüj işleminden sonra tüpler 
çalkalanmadan berrak kısımdan 5 mL alınıp 
başka bir santrifüj tüpüne konulmuştur. Üze-
rine 5 mL etil alkol (%95’lik)  ilave edilerek 
tekrar 3000 rpm’de 10 dk. santrifüj edilmiştir. 
Santrifüj işleminden sonra etil alkol (%95’lik)  
şahit olarak kullanılarak tüpteki örneğin ab-
sorbansı 1 cm’lik küvette 420 nm’de absor-
bans okunmuştur (Meydav ve diğ., 1977).

Süzme Ağırlık Tayini

Süzme ağırlığı, kavanoz içeriğinin 1 mm 
delik genişliği olan standart bir elek üzerine 

boşaltılıp 2 dk. süzülmesi beklendikten son-
ra elek üzerinde kalan ağırlıktır (Cemeroğlu, 
2007). Elek üzerinde kalan kısımlar 0.01 gra-
ma duyarlı hassas terazide tartılarak belirlen-
miştir.

ARAŞTIRMA BULGULARI ve  
TARTIŞMA

Taze Eriğin Fiziksel ve Kimyasal Özellik-
leri

Denemede kullanılan Prunus domestica An-
gelina çeşidine ait fiziksel ve kimyasal analiz 
sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir. Tablo 1’de 
görüldüğü gibi erik konservesine işlenecek 
eriklerin ortalama en, boy ve ağırlık değerleri 
sırası ile 54.5 mm, 46.0 mm ve 87.07 g olarak 
bulunmuştur. Ortalama çekirdek ve meyve eti 
ağırlığı sırası ile 1.58 g ve 85.28 g olarak belir-
lenmiştir. Ortalama suda çözünür kuru madde 
(SÇKM) ve pH değerleri sırasıyla %16.15 ve 
4.26 olarak tespit edilmiştir. Ortalama titras-
yon asitliği, askorbik asit ve toplam flavonoid 
değerleri sırası ile 0.45 g/100mL, 68.72 mg/L 
ve 7.09 mg/L olarak bulunmuştur. Ortalama 
HMF, antioksidan, toplam fenolik ve esmer-
leşme indeksi değerleri sırası ile 46.81 mg/L, 
%74.64, 774.74 mg/L ve 4.18 abs. olarak be-
lirlenmiştir. 
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Tablo 1. Taze Eriğin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Özellikler
Değerler

Minimum Maksimum Ortalama

En (mm) 4.40 6.50 5.25

Boy (mm) 3.90 5.30 4.60

Ağırlık (g) 55.74 118.41 87.07

Çekirdek Ağırlığı (g) 1.01 2.15 1.58

Meyve Eti Ağırlığı (g) 54.67 115.90 85.28

Suda Çözünür Kuru Madde (%) 16.00 16.30 16.15

pH 4.12 4.40 4.26

Titrasyon asitliği (g/100mL*) 0.44 0.45 0.45

Askorbik Asit (mg/L) 68.46 68.85 68.72

Toplam Flavonoid (mg/L) 7.00 7.18 7.09

HMF (mg/L) 46.65 46.98 46.81

Antioksidan (%) 74.60 74.69 74.64

Tolam Fenolik (mg/L) 774.23 775.26 774.74

Esmerleşme İndeksi(abs.) 4.16 4.20 4.18

*Sitrik asit cinsinden

Cemeroğlu (1982)’nun çalışmasında Prunus 
domestica türüne ait eriklerin pulp randıma-
nının % 60-70, çözünür katı madde oranının 
% 12-22, çözünmeyen katı madde oranının 
% 0.8-2.0, toplam asitliliğinin % 0.3-3.5 ve 
pH değerinin 3.1-3.4 arasında olduğu belir-
lenmiştir.

Dönmez ve Çopur (1997), İnegöl çevresinde 
yetiştirilen stanley çeşidi erikleri konserveye 
işledikleri çalışmalarında, eriklerin en, boy 
ve ağırlıklarını sırasıyla 39.29 mm, 52.86 

mm ve 45.29 gram olarak belirlemişlerdir.  
Eriklerin çekirdek ağırlığı ve oranını ise yine 
sırasıyla 2.70 gram ve %6.30 olarak sapta-
mışlardır. Eriklerin SÇKM değerini, 11.2 
g/100, toplam asit miktarını 0.56g/100g, pH 
değerini ise 3.65 olarak belirlemişlerdir. As-
korbik asit miktarını 3.72 mg/100g, fenolik 
madde içeriklerini ise 178.00mg/100g olarak 
saptamışlardır. Meyve ve sebzelerin askorbik 
asit düzeyleri arasındaki farklılıkların başlıca 
kaynakları genetik etmenler, hasat öncesi ye-
tişme koşulları, hasat olgunluğu, hasat etme 
yöntemleri, hasat sonrası uygulanan işlemler 
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ve depolama koşullarıdır (Shewfelt, 1990; 
Hoard ve Chism, 1996; Weston ve Barth, 
1997). Hasat sonrası sebzelerde oluşan C vi-
tamini kayıpları sebze çeşidine, fiziksel (me-
kanik) hasara, işleme süresi ve tipine, depola-
ma sıcaklığı ve koşullarına göre değişkenlik 
gösterebilmektedir (Shewfelt, 1990; Clydes-
dale ve diğ., 1991; Buescherve ark., 1999).  
Kontrol altında tutulması gereken tüm bu 
etmenler doku hasarına, besin öğesinin suya 
geçmesine ve besin öğelerinde kimyasal de-
ğişimlere neden olarak vitamin kayıplarını 
artırmaktadır (Shewelt, 1987; Mueller, 1990; 
Gregory,1996).  Hasat sonrası ile tüketim aşa-
ması arasındaki süreçte renk, yapı ve lezzet 
gibi diğer kalite kriterlerinde bir değişiklik 
olmaksızın besin öğelerinde %100’e ulaşan 
kayıplar oluşabilmektedir (Buescher ve diğ., 
1999).

Erik Konservelerinin pH, Titrasyon asit-
liği (TA), Suda Çözünür Kuru Madde 
(SÇKM) ve Süzme Ağırlığı Değerleri

Erik konservelerinin pH, TA, SÇKM ve süz-
me ağırlığı değerleri dolgu sıvılarında, çekir-
dekli meyvede ve çekirdeksiz meyvede ol-
mak üzere Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’den 
de görüldüğü gibi örneklerin pH değerleri 
4.27 ile 7.85 arasında değişiklik göstermiştir 
ve bu değişiklik istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (p<0.01). Örneklerin pH değer-
lerinde kontrol örneğine göre artışlar mey-
dana gelmiştir. pH değerleri incelendiğinde 
çekirdeksiz işlenen erik konserveleri değer-
lerinin çekirdekli işlenen erik konservelerine 
göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. pH 
değerleri üzerine kullanılan dolgu sıvısının, 
çekirdekli veya çekirdeksiz işlemenin ve ısıl 
işlemin etkilerinin olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 2. Erik Konservelerinin pH, TA, SÇKM ve Süzme Ağırlığı Değerleri

Uygulamalar pH TA 
(g/100mL)

SÇKM
(oBriks)

Süzme
Ağırlığı (g)

Kontrol 4.27±0.14d 0.45±0.00a 16.13±0.15d -

Dolgu sıvısı
 (18 B°) 7.85±0.01a 0.27±0.02d 18.60±0.40b -

Dolgu sıvısı
 (20 B°) 7.85±0.01a 0.30±0.01c 20.30±0.00a -

Çekirdekli meyve 
(18 B°) 7.79±0.08ab 0.31±00c 18.20±0.10c 531.67±2.83a

Çekirdekli meyve 
(20 B°) 7.84±0.03ab 0.33±0.01b 20.20±0.10a 521.33±0.71b

Çekirdeksiz meyve 
(18 B°) 7.73±0.02bc 0.34±0.01b 18.30±0.30bc 515.00±2.12c

Çekirdeksiz meyve 
(20 B°) 7.67±0.01c 0.33±0.00b 20.20±0.10a 521.67±0.71b

Uygulamalardaki (sütunlarda) farklı küçük 
harfler ile gösterilen örnekler arasındaki fark-
lılıklar 0.01 düzeyinde önemlidir.

Örneklerin titrasyon asitliği değerleri 0.30 ile 
0.45 g/100mL arasında değişiklik göstermiş-
tir (p<0.01). Titrasyon asitliği değerlerinde 
azalışlar olmuştur. Çekirdekleriyle işlenen 
konservelerin titrasyon asitliği değerlerinin 
çekirdeksiz işlenen konserve örneklerine 
göre daha düşük titrasyon asitliği değerleri-
ne sahip olduğu gözlemlenmiştir. Titrasyon 
asitliği değerleri üzerine dolgu sıvısının et-
kilerinin olmadığı düşünülürken, meyveyi 
tüm veya çekirdeksiz işlemenin bu değerler 
üzerine etkilerinin olduğu düşünülmekte-
dir. Cemeroğlu ve ark. (1988) olgunlaşma 
ile bileşimdeki en önemli farklılığın titras-
yon asitliğinde görüldüğünü ve olgunluğun 

ilerlemesiyle titrasyon asitliğinde azalma 
gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Dönmez ve 
Çopur (1997), konservelerin asit içerikleri-
ni, 0.32-0.51g/100g arasında; pH değerlerini 
ise 3.30-3.60 arasında belirlemişlerdir. Kon-
servelerin asit ve pH değerlerinin kavanoza 
giren meyve miktarından ve başlangıçtaki 
asit miktarından etkilendiğini vurgulamış-
lardır. Suda çözünür kuru madde değerleri 
ise %16.13 ile %20.30 arasında değişmiştir 
ve bu değerlerde artışlar meydana gelmiş ve 
bu artışlar da önemli bulunmuştur (p<0.01). 
Değerlerdeki değişkenliğin, taze meyvelerin 
bünye değerlerindeki değişkenlikten kaynak-
landığı ya da meyve ile dolgu sıvısı arasında-
ki geçişin tamamlanmamasından kaynakla-
nacağı düşünülmektedir. Erik konservelerinin 
suda çözünür kuru madde miktarları üzerine; 
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kullanılan dolgu sıvısının ve ısıl işlemin etki-
lerinin olduğu düşünülmektedir. Konservele-
rin şuruplarında tortu ya hiç bulunmamış ya da 
az miktarda bulunmuştur. Bu sonuç uygulanan 
işlemlerden dolayı meyve dokularının önemli 
ölçüde korunduğunu ve dolgu sıvısının berrak 
kaldığını göstermektedir. Bu sonuç Dönmez 
ve Çopur (1997)’un sonucu ile uyum göster-
mektedir. Süzme ağırlığı değerleri ise 515.00 
g ile 531.67 g arasında değişmiştir (p<0.01). 
Süzme ağırlıkları kavanoza giren meyve mik-
tarından, eriklerin çekirdekli ve çekirdeksiz 
olmasından ve dolgu sıvılarından etkilenmiş-
tir.  Bitkisel ürünlerin konserveye işlenmesi 
sırasında ürünün bileşim unsurlarının kayba 
uğradığı birçok araştırıcı tarafından ifade edil-
miştir (Lopez ve ark., 1999; Coşkuner ve Öz-
demir, 1997; Akpapunam, 1985).

Erik Konservelerinin Renk Değerleri, Es-
merleşme İndeksi ve HMF içerikleri

Erik konservelerinin renk değerleri, esmer-
leşme indeksi ve HMF içerikleri Tablo 3’de 
gösterilmiştir. Örneklerin L* değerleri, 0.10 
ile 21.48 arasında; a* değerleri 0.01 ile 20.97 
arasında; b* değerleri 0 ile 9.16 arasında; kro-
ma değerleri 0.01 ile 22.86 arasında; hue de-
ğerleri ise 0 ile 59.21 arasında bulunmuştur. 
Örneklerin renk değerleri arasındaki farklılık-
lar ise istatistiksel olarak önemli bulunmuş-
tur (p<0.01). L* renk değeri, rengi ölçülen 
nesnenin parlaklığı ve matlığı hakkında bilgi 
veren bir parametredir. L* değeri, nesnenin 

sahip olduğu parlaklık miktarına bağlı olarak 
0 ile 100 arasında bir değer alabilir. L* değe-
ri 0 olduğunda nesnenin aşırı mat veya siyah 
olduğu, 100 olduğunda ise aşırı parlak veya 
beyaz renge sahip olduğu anlaşılmaktadır. L* 
değerinin düşük olması, parlaklık kaybı oldu-
ğunu göstermektedir. a* değerinin (+) olması 
kırmızılık yönünde,  (-) olması yeşillik yönün-
de renk olduğunu bildirmektedir. b* değerinin 
(+) olması sarılık yönünde, (-) olması mavilik 
yönünde renk olduğunu bildirmektedir (Uçan, 
2012). Beklendiği gibi a* değerleri (+), b* de-
ğerleri (+) bulunmuştur.

Kroma (C) değeri, rengin sahip olduğu yoğun-
luğu yani nesnenin tonu hakkında bilgi veren 
bir renk parametresidir. Matematiksel olarak 
ifade edilecek olursa,  a ve b renk değerlerinin 
karelerinin toplamının karekökü alındığında 
elde edilen değerdir. Bir nesnenin renk analizi 
sonucu elde edilen a ve b değerleri aracılığıyla 
önce Hue açısı değeri belirlensin ve bu değer 
900 olsun. 900’lik Hue açısı sarı rengin olduğu 
bölgeyi ifade eder. Fakat bu bölgede yer alan 
sarının hangi yoğunluktaki sarıyı veya başka 
bir deyişle hangi tondaki sarıyı temsil ettiği-
ni bulabilmek için Hue açısı ile birlikte kro-
ma değerine ihtiyaç vardır. Hue değeri derece 
olarak hue açışını göstermekte olup 0° olması 
+a eksenine (kırmızı), 90° olması +b eksenine 
(sarı), 180° olması -a eksenine (yeşil) ve 270° 
olması –b eksenine (mavi) karşılık gelmekte-
dir. Hue değerleri rengin saflığını ve homojen-
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liğini ifade eder. Hue açısı, rengi analiz edilen 
nesnenin sahip olduğu rengin hangi temel ren-

ge daha yakın olduğunu ifade eden değerdir 
(Uçan, 2012).

Tablo 3. Erik Konservelerinin Renk Değerleri (L*, a*, b*, Hue ve Kroma), Esmerleşme 
İndeksi ve HMF İçerikleri

Uygulamalar L* a* b* Kroma Hue Esmer. indeksi 
(abs.)

HMF
(mg/L)

Kontrol 6.88±0.03e 3.71±0.00e 3.67±0.01c 5.22±0.00e 44.72±0.05b 4.18±0.02f 42.71e

Dolgu sıvısı
 (18 B°) 

0.10±0.00f 0.01±0.00f
0d 0.01±0.01f 0.00±0.00e 5.92±0.04c 45.68±0.23d

Dolgu sıvısı
 (20 B°) 0.11±0.01f 0.01±0.00f 0d

0.01±0.00f 0.00±0.00e 2.78±0.04g 51.27±0.34a

Çekirdekli 
meyve 
(18 B°)

15.74±0.01c
7.84±0.03c 7.38±0.99b

10.77±6.83c 43.26±11.68b 9.46±0.04b 46.74±0.11c

Çekirdekli 
meyve 
(20 B°)

21.48±0.08a 4.61±0.54d
7.73±0.88b 9.00±3.57d 59.21±12.45a 4.70±0.01d 50.30±0.11b

Çekirdeksiz 
meyve

 (18 B°)
14.92±0.21d 20.97±0.50a 9.09±0.99a

22.86±8.32a 23.45±8.32d 9.80±0.02a 46.90±0.11b

Çekirdeksiz 
meyve

 (20 B°)
20.09±0.01b 12.57±0.38b 9.16±5.46a

15.55±9.27b 36.07±20.80c 4.54±0.02e 49.98±0.11b

Uygulamalardaki (sütunlarda) farklı küçük 
harfler ile gösterilen örnekler arasındaki fark-
lılıklar 0.01 düzeyinde önemlidir.

En yüksek L* değeri çekirdekli meyve (20oB) 
örneğinde belirlenmiştir. En düşük L* değe-
ri ise çekirdeksiz meyve (18oB) örneğidir ve 
parlaklık kaybının en fazla meydana geldiği 
örnek olarak belirlenmiştir. Kırmızılık değeri-
nin en fazla korunduğu örnek a* değerlerine 

bakıldığında yine çekirdeksiz meyve (18oB) 
örneğidir. Çekirdeksiz işlenen meyvelerde b* 
değerleri daha yüksek bulunmuştur. Kroma 
değerlerine bakıldığında ise en yüksek değer-
ler çekirdeksiz meyve (18oB) konserve örne-
ğine aittir. En düşük kroma değerleri ise çekir-
dekli meyve (20oB) örneğinde belirlenmiştir. 
En yüksek hue açısı değerleri çekirdekli mey-
ve (20oB), en düşük değerler ise çekirdeksiz 
meyve (18oB) örneğine aittir. 
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Dönmez ve Çopur (1997), konservelerde 
meyve etinin renginin işleme yöntemi ve dol-
gu sıvısından etkilendiğini bildirmişlerdir. Bü-
tün halde işlenen meyvelerde parlaklıkla ilgili 
olan L değerini 32.40, a değerini 8.20, b değe-
rini 15.00, a/b değerini ise 0.60; yarım halde 
işlenen konservelerde ise L değerini 33.10, a 
değerini 9.10, b değerini 15.20, a/b değerini 
ise 0.70 olarak belirlemişlerdir. 

Esmerleşme indeksi değeri, ürüne uygulanan 
ısıya dayalı işlemler ve bu işlemlerin şidde-
tine göre oluşan esmer renkli bileşenlerin bir 
indeksidir. Bu bileşenlerin ortamdaki birikimi 
arttıkça absorbe edilen ışık arttığından esmer-
leşme indeksi değeri de aynı orantıda artmak-
tadır. Örneklerin esmerleşme indeksi değerleri 
2.78 ile 9.80 (abs.) arasında değişiklik göster-
miş ve bu değişiklik istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur (p<0.01). En yüksek esmerleşme 
indeksi değerleri çekirdeksiz meyve (18oB) 
örneğinde belirlenmiştir. En düşük değerleri 
ise çekirdeksiz meyve (20oB) örneğinde bu-
lunmuştur. Dolgu sıvısının, örneği tüm veya 
çekirdeksiz işlemenin ve ayrıca ısıl işlemin 
esmerleşme değerlerine üzerine etkilerinin ol-
duğu düşünülmektedir.

Ürünün HMF içeriği, ona yüklenen ısının bir 
göstergesidir,  sıcaklık ve uygulama süresi art-
tıkça HMF miktarı artmaktadır ve bu değerin 
her zaman düşük olması gerektiği bilinmekte-
dir. Örneklerin HMF içerikleri 42.71 ile 51.27 
mg/L arasında değişiklik göstermiştir. Örnek-

lerin HMF içeriklerindeki farklılıklar istatis-
tiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01). 
En düşük HMF içeriğine sahip olan konserve 
örneği 46.74 mg/L değeri ile çekirdekli mey-
ve (18oB) örneğidir. En yüksek HMF içeriği 
51.27 mg/L değeri ile 20oB dolgu sıvısında be-
lirlenmiştir. Dönmez ve Çopur (1997), konser-
velerin HMF içeriklerini 1.29-2.23 mg/100g 
arasında belirlemişlerdir. 

Erik Konservelerinin Askorbik Asit, Top-
lam Fenolik, Toplam Flavonoid ve Antiok-
sidan Aktivite Değerleri

Erik konservelerinin askorbik asit içerikleri, 
toplam fenolik ve toplam flavonoid içerikle-
ri ile antioksidan aktivite değerleri Tablo 4’te 
verilmiştir.  Örneklerin askorbik asit içerikle-
ri 57.56 ile 71.47 mg/L arasında değişmiştir. 
Örneklerin askorbik asit içeriklerinde genel 
itibariyle artışlar meydana gelmiş ve bu ar-
tışlar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur 
(p<0.01).  En yüksek askorbik asit değerine 
sahip olan erik konservesi örneği çekirdekli 
meyve (180B) dir. En düşük değerler ise çekir-
dekli meyve (200B) örneğinde belirlenmiştir.

Taşkın (2006), işlem görmemiş erik mey-
velerinin ortalama L-askorbik asit miktarını 
4.96 mg/100g, yıkama işleminden sonra 3.00 
mg/100g olarak tespit etmiştir. Yıkama işle-
minden sonra L-askorbik asit kayıpları erik 
meyvesi için ortalama %39.52 olarak tespit 
etmiştir. Konserveye işlenmiş erik meyvele-
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rinin L-askorbik asit miktarını 0.87 mg/100g, 
dolgu sıvısının L-askorbik asit miktarını 0.82 
mg/100g olarak tespit etmiştir. Yıkama işle-
minden sonra erik meyvesinin L-askorbik asit 
içeriğinin, son ürün konserve elde edilinceye 
kadar geçen sürede meyvede ortalama %71.00 
oranında kayıp meydana getirdiğini ve mey-
dana gelen bu kaybın dolgu sıvısına geçişle ve 
oksidasyonla olabileceğini ifade etmiştir. 

Fenolik madde miktarı, ortamın tanen miktarı 
hakkında fikir vermektedir. Örneklerin top-
lam fenolik madde içeriklerine bakıldığında 
değerlerin 373.54 ile 803.78 mg/L arasında 
değiştiği gözlemlenmiştir. Örneklerin toplam 
fenolik madde içeriklerinde artış ve azalışlar 
olmuş ve bu farklılıklar da istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur (p<0.01).  Askorbik asit 
değerinde olduğu gibi en yüksek toplam feno-

lik madde içeriğine sahip olan erik konservesi 
örneği çekirdekli meyve (180B) dir ve 803.78 
mg/L olarak tespit edilmiştir. 

Antioksidantlar, oksidasyonu önemli düzey-
de geciktiren ya da engelleyen maddelerdir. 
Antioksidatif etkileri ile öne çıkan başlıca bi-
leşikler; C vitamini, karotenoidler ve fenolik 
bileşiklerdir. C vitamini ve karoten, antioksi-
dant savunma mekanizmasında oksijenin aktif 
formlarını yok ederek ve zincir kırıcı antiok-
sidantlar olarak etki göstermektedirler. Bun-
lar hem tek başlarına hem de sinerjist olarak 
görev yaparak oksidatif reaksiyonları gecikti-
rir veya engellerler. Fenoliklerin antioksidant 
etkileri ise, serbest radikalleri bağlamaları, 
metallerle kelat oluşturmaları ve lipoksigenaz 
enzimini inaktive etmeleriyle açıklanmaktadır 
(Cemeroğlu, 2007). 
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Tablo 4. Erik Konservelerinin Askorbik Asit, Toplam Fenolik, Toplam Flavonoid, Top-
lam Monomerik Antosiyanin ve Antioksidan Aktivite Değerleri

Uygulamalar Askorbik Asit 
(mg/L)

Toplam Fenolik  
(mg/ L )

Toplam Flavonoid 
(mg/ L )

Antioksidan 
Aktivite (%)

Kontrol 68.72±0.22c 774.57±0.60d 7.12±0.10d 74.69±0.14e

Dolgu sıvısı
 (18 B°) 57.56±0.29e 373.54± 0.6g 10.52±0.10b 65.30±0.00g

Dolgu sıvısı
 (20 B°) 60.32±0.29d 449.39±3.09f 13.52±0.37a 88.41±0.00a

Çekirdekli meyve 
(18 B°) 71.47±0.40a 803.78±0.6a 6.76±0.10e 82.62±0.00c

Çekirdekli meyve 
(20 B°) 69.10 ±0.29c 799.66±0.6b 7.42±0.14d 85.59±0.00b

Çekirdeksiz meyve
 (18 B°)

70.32±0.22b

783.85±0.6c 7.36±0.09d 75.28±0.00d

Çekirdeksiz meyve
 (20 B°) 70.00± 0.19b 694.50±3.31e 7.79±0.05c 73.54±0.00f

Uygulamalardaki (sütunlarda) farklı küçük 
harfler ile gösterilen örnekler arasındaki fark-
lılıklar 0.01 düzeyinde önemlidir.

Erik meyvesi, antioksidan etkiye sahip olan 
maddelerden özellikle askorbik asit ve feno-
likleri yapısında bulundurduğu için antioksi-
dan aktivite değerinin yüksek çıkması bek-
lenmektedir.  Antioksidan aktivite değerleri 
incelendiğinde değerlerin %65.30 ile %88.41 
arasında değiştiği belirlenmiştir. Örneklerin 
antioksidan aktivite değerlerinde genel anlam-
da artışlar meydana gelmiş ve artışlar da ista-
tistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.01).  
En yüksek antioksidan aktivite değerine sahip 
erik konservesi çekirdekli meyve (200B)’dir 
ve bu örneğin antioksidan aktivite değeri ise 

% 85.59 olarak bulunmuştur. Aynı zamanda 
en yüksek antioksidan aktivite değerine sahip 
olan dolgu sıvısı %88.41 değeri ile dolgu sıvı-
sı (200B)’dir.

Dönmez ve Çopur (1997), bütün ve yarım erik 
konservelerinin fenolik madde miktarlarını, 
meyvelerde 61.61-95.32 mg/100g, dolgu sı-
vısında ise 51.87-79.43 mg/100g olarak sap-
tamışlardır. Askorbik asit miktarını ise bütün 
ve yarım erik konservelerinde sırasıyla 10.39 
mg/100g ve 9.96 mg/100g olarak belirlemiş-
lerdir.

Suyla temas gerektiren işlemler sırasında suda 
çözünen besin öğelerinin dokulardan suya 
geçerek kayba uğradığı, besin öğesinin suya 
geçiş oranının dokunun fiziksel olarak hasar 
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görmesiyle (parçalanma, soyulma, doğranma) 
veya su içinde ısıl işlem uygulamasıyla ar-
tış gösterdiği, ortam pH’sı, sıcaklığı, su-gıda 
oranı, geçiş yüzeyi büyüklüğü, olgunluk gibi 
faktörlerinde kayıpların düzeyinde etkili ol-
duğu bildirilmiştir (Krehl ve Winters, 1950; 
Clydesdale ve diğ., 1991; Saldamlı, 1998; 
Taşkın, 2006).

SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre aşa-
ğıdaki sonuçlara varılmıştır:

Çekirdeksiz işlenen erik konservelerinin pH 
değerlerinin çekirdekli işlenen erik konser-
velerine göre daha düşük olduğu tespit edil-
miştir. Çekirdekleriyle işlenen konservelerin 
titrasyon asitliği değerlerinin çekirdeksiz iş-
lenen konserve örneklerine göre daha düşük 
titrasyon asitliği değerlerine sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. Suda çözünür kuru madde 
değerlerinde artışlar meydana gelmiştir. Ör-
neklerin L* değerleri, 0.10 ile 21.48 arasında; 
a* değerleri 0.01 ile 20.97 arasında; b* değer-
leri 0 ile 9.16 arasında; kroma değerleri 0.01 
ile 22.86 arasında; hue değerleri ise 0 ile 59.21 
arasında bulunmuştur. En yüksek esmerleşme 
indeksi değerleri çekirdeksiz meyve (18oB) 
örneğinde belirlenmiştir. En düşük değerle-
ri ise çekirdeksiz meyve (20oB) örneğinde 
bulunmuştur. En düşük HMF içeriğine sahip 
olan konserve örneği 46.74 mg/L değeri ile 
çekirdekli meyve (18oB) örneğidir. En yük-

sek HMF içeriği 51.27 mg/L değeri ile 20oB 
dolgu sıvısında belirlenmiştir. En yüksek as-
korbik asit değerine sahip olan erik konservesi 
örneği çekirdekli meyve (180B) dir. En düşük 
değerler ise çekirdekli meyve (200B) örne-
ğinde belirlenmiştir. Askorbik asit değerinde 
olduğu gibi en yüksek toplam fenolik madde 
içeriğine sahip olan erik konservesi örneği 
çekirdekli meyve (180B) dir ve 803.78 mg/L 
olarak tespit edilmiştir.  Antioksidan aktivite 
değerleri incelendiğinde değerlerin %65.30 
ile %88.41 arasında değiştiği belirlenmiştir. 
En yüksek antioksidan aktivite değerine sahip 
erik konservesi çekirdekli meyve (200B)’dir 
ve bu örneğin antioksidan aktivite değeri ise 
% 85.59 olarak bulunmuştur. Aynı zamanda 
en yüksek antioksidan aktivite değerine sahip 
olan dolgu sıvısı %88.41 değeri ile dolgu sıvı-
sı (200B)’dir. Bu çalışmadan elde edilen bul-
gulara göre, çalışmamıza farklı pastörizasyon 
değerleri ve farklı süreler eklenerek çalışma 
daha ileri aşamalara ilerletilip, bu çalışmadan 
elde edilen bulgular istatistiksel olarak analiz-
lere tabi tutulup literatüre güncel bir çalışma 
eklenmesinin sağlanması gerçekleştirilebilir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Plum is a fruit type having a kernel (pyrena) and a member of 
the order Rosales, the family Rosaceae, the sub-family Prunoideae, the genus Prunus and the 
subgenus Prunophora. Plum is grown in almost every region of our country; consumed mostly 
as fresh fruits, but also used to produce compote, syrup, molasses, jam, marmalade and pestil, 
or preserved by drying. (Özvardar ve Önal, 1990; Tunalıoğlu ve Keskin, 2004). It is necessary 
for fruits and vegetables to stop microorganism and enzymatic activity and oxidation in order 
to prevent spoilage, to be able to be consumed outside of their growing season and region or 
used in special occasions and to preserve for a long period. For this purpose, preserving, which 
is one of the main preservation methods, has come to the forefront in recent years and took an 
important place for providing that kind of seasonal foods throughout the year. Preservation 
process consists of some basic operations such as pretreatment of suitable raw materials, than 
filling into metal cans, glass jars or to similar containers suitable for this purpose, hermetically 
sealing of containers and inhibiton of spoilage microorganisms with heat treatment (Cemeroğlu 
ve Özkan, 1986). The short harvesting period and surplus production of plum, renders the usage 
of this fruit important. Both economical and nutritional value of plum can be increased with 
preservation. For these purpose, it will be of great importance to know and apply the conditi-
ons that protect the visible and hidden characteristics of the fruit. It is also important that the 
preservation makes it possible the use of plum in ice cream production and pastry (decoration, 
filling etc.) products. The surplus production of plum which increases every year can be utili-
zed by making people consume preserved plum outside of its growing season. Thus, it might 
be possible to put to good use of the  labor of cultivators and enrich the diet of the individuals. 
Aim:In this study it was aimed to determine the changes  that can occur in the properties of 
red plum (Prunus Domestica Angelina) with and without kernels, in terms of process conditi-
ons that consist of preservation in 18 and 20 brix filler liquid that will allow the product to be 
preserved and to produce a new product. Method:The plums were subjected to pre-washing 
treatment in order to remove contaminants like dirt and sand an so on. Rotten, crushed fruits, 
foreign materials, leaves that present on fruits were removed. A second washing treatment was 
applied to remove any remaining foreign materials. Stemmed fruit weight was determined in 
grams and weighing was carried out on a scale with 0.01 g sensitivity. Minimum 1 kg of fruit 
was weighed and the weight was determined in grams. Due to the products were going to be 
filled in jars without stems, stem removing process was undertaken. Fruit weight without stem 
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was determined in grams and weighing was carried out on a scale with 0.01 g sensitivity. The 
weight of each fruit was weighed separately and the weight of the average fruit was found in 
grams. Kernels were extracted with hand-type seed extraction apparatus to determine the kernel 
weight and fruit weight without kernels. Kernel weight was determined by extraction of ker-
nels from approximately one kilogram of fruits and weighing. Kernel weight was determined 
in grams and weighing was carried out on a scale with 0.01 g sensitivity. In order to obtain the 
fruit weight without seeds, kernel and stem weights were subtracted from total fruit weight. 
Half of the washed and stemmed fruits were preserved directly; the  other half was preserved 
after kernel extraction. Production was carried out in three replicates. Fruits were filled in glass 
jars to provide a filling weight of 190 g. Granulated sugar and purified water were used in the 
preparation of the filling liquid. Two different filler liquids were prepared with 18% and 20% 
brix. The filler liquid was added at 80-90 ° C in the amount of 150-160 grams. After the hot 
filling process, the exhaust process was carried out by rotating the jars to the right and left bet-
ween hands without compeletly closing the jars. Jars were completely sealed after exhaust  pro-
cess. After sealing, jars were heat treated in boiling water until their  temperature in the center 
reaches to 95-97°C degrees. Pasteurization treatment was carried out for 15 minutes at ~85°C 
degrees. At the end of the heat treatment, cooling process is applied by using tap water in order 
to prevent the product from being damaged from heat. Water-soluble dry matter content, pH, 
titration acidity, ascorbic acid content, hydroxymethylfurfural (HMF), browning index, color, 
total flavonoid content, filtration weight, antioxidant capacity and total phenolic content were 
determined in preserved pruducts stored at +4˚C degrees. Findings: According to the findings 
obtained from the research, the following results were obtained: the pH values of fruit preserves 
without kernels were lower than the fruit preserves with kernels. Titration acidity of preserved 
fruits with kernels were observed to have lower values than the ones preserved without ker-
nels. There were increases in water soluble dry matter contents. The L * values of the samples 
ranged  between 0.10 and 21.48; a * values between 0.01 and 20.97; b * values between 0 and 
9.16; chroma values between 0.01 and 22.86; hue values were found between 0 and 59.21. The 
greatest browning index values were determined in the fruit samples without seeds in (18oB) 
filler liquid. The lowest values were determined in in the fruits without seeds in (20oB) filler 
liquid. The fruit preserve sample with the lowest HMF value was fruit with seeds in (18oB) filler 
liquid; with the value of 46.74 mg/L. The greatest HMF content value was determined as 51.27 
mg/L in the samples with (20oB) filler liquid. Plum preserve sample with kernels in (18oB) fil-
ler liquid has the greatest ascorbic acid value. The lowest values were determined for the fruits 
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with kernels in (20oB) filler liquid. The plum preserve sample with kernels in in (18oB) filler 
liquid has the greatest phenolic content which has the value of 803.78 mg/L as well as it has the  
greatest ascorbic acid content. When antioxidant activity values were examined, it was deter-
mined that the values were changed between 65.30% and 88.41%. The plum preserve with the 
greatest antioxidant activity value was with the fruits with kernels in (20oB) filler liquid and this 
sample’s antioxidant activity value was determined as 85.59% At the same time (20oB) filler 
liquid has the greatest antioxidant activity with the value of 88.41%. Conclusion: According 
to the results obtained from this study,  it is possible to take forward this study by adding diffe-
rent pasteurization values and treatment times, analyzing the findings in this study statistically 
which makes it possible to carry out a novel study.
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ULTRASES EKSTRAKSİYON YARDIMIYLA TİNKALDEN BORİK ASİT 
ELDE ETMEK İÇİN OPTİMUM KOŞULLAR VE YAPAY SİNİR AĞI İLE 

OPTİMİZASYON (1)

OPTIMUM CONDITIONS FOR OBTAINING BORIC ACID FROM 
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INTELLIGENCE BASED OPTIMIZATION

Bahdişen GEZER1, Utku KÖSE2

1 Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Uşak / Türkiye
2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Isparta / Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-2096-71851, 0000-0002-9652-64152

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Tincal mineralinden borik asit çıkarmak için  
ultrason yardımlı ekstraksiyon (UAE) tekniği [ilk tepki yüzeyi metodolojisi (RSM) 
ile ilk kez] ve ayrıca üç Cuckoo Search (CS), Genetik Algoritmalar (GA) ve Vor-
teks Optimizasyon Algoritması (VOA) gibi Yapay Zeka tabanlı Swarm Intelligence 
teknikleriyle optimum koşulların araştırılması. Yöntem: Tincal mineralinin karak-
terizasyonları için termo gravimetrik deney (TG-DTA), X-ışını kırınımı (XRD) ve 
Fourier transform infrared spektroskopi (FTIR) analizleri kullanılarak yapılmıştır. 
Ayrıntılı olarak, iletkenlik metodu ile saptanan, farklı solvent / katı oranı, pH, eks-
traksiyon zamanı ve ekstraksiyon sıcaklığının verim üzerindeki etkilerini belir-
lemek için merkezi bir kompozit tasarım (CCD) kullanıldı. Bulgular: Sonuçlar, 
daha yüksek borik asit ekstraksiyon veriminin daha yüksek ekstraksiyon sıcaklığı 
gerektirdiğini ortaya koymuştur. Çözücü / katı oranı, pH ve ekstraksiyon zamanı 
durumunda, diğer faktörlerin sinerjik bir etkisinin bulunması durumunda yüksek 
veya düşük değerlerin her ikisi de verimi arttırdığı için, daha yüksek verim duru-
ma bağlıdır. Yapay Zeka’nın Swarm Intelligence teknikleriyle ultrason yardımlı 
ekstraksiyon işlemi, RSM ve akıllı optimizasyon yollarının kullanımı diğer çalış-
malarımızdan ayıran özelliklerdendir. Bu çalışma ayrıca RSM ve Yapay Zekanın 
BAE için güçlü yöntemler olduğunu ve Tincal mineralinden borik asit ekstraksi-
yonunun optimizasyonu için etkili bir şekilde kullanılabileceğini gösterdi. Merkezi 
Kompozit Tasarım yöntemi hem tasarım hem de değişkenliği etkileyen faktörleri 
içerdiğinden laboratuar ortamında belirlenen koşullar endüstriyel bir ölçekte borik 
asit üretiminde çok yararlı olabilir. Bu işlem çevre sorunlarına neden olan avantaj-
lara sahiptir. Öte yandan, bu optimizasyon sürecinde Yapay Zekanın kullanılması, 
bu araştırma alanının etkinliğini ve geleceğin potansiyelini bu şekilde ispatlamak 
için bir diğer kilit sonuçtur. Sonuç: Bu çalışmada, arka plan ve uygulamalı de-
neysel süreçler ile ilgili teknik detaylar verilmiş ve Tincal cevheri kaynaklı bor 
çekiminin yaklaşık% 85 -% 92 olduğu hesaplanarak elde edilen bulgular genel 
olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Merkezi Kompozit Tasarım, Optimizasyon, Ultrason Destekli 
Ekstraksiyon, Yapay Zekâ, Yığın Zeka

Abstract: Aim:The aim of this study, an investigation of the optimum conditions 
to extract boric acid from Tincal mineral was carried out by using ultrasonic-assis-
ted extraction (UAE) technique [with the response surface methodology (RSM) 
for the first time], and also three Artificial Intelligence based Swarm Intelligence 
techniques as Cuckoo Search (CS), Genetic Algorithms (GA), and Vortex Optimi-
zation Algorithm (VOA).  Method: The characterizations of Tincal mineral were 
made by using thermo-gravimetric assay (TG-DTA), X-ray diffraction (XRD) and 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analyses. In detail, a central com-
posite design (CCD) was employed to determine the effects of different solvent / 
solid ratio, pH, extraction time, and extraction temperature on the yield, which was 
determined by the conductometric method. Results: The results demonstrated that 
higher boric acid extraction yield requires higher extraction temperatures. In case 
of solvent/solid ratio, pH and extraction time, the higher yield depends on the situ-
ation since higher or lower values both were able to augment the yield when there 
is a synergistic effect of other factors. The aspects distinguish our work from other 
studies were the usage of ultrasound-assisted extraction process, RSM, and also 
intelligent optimization ways thanks to Swarm Intelligence techniques of Artificial 
Intelligence. This study also showed that RSM and Artificial Intelligence are po-
werful methods for UAE and can be effectively used for optimization of boric acid 
extraction from Tincal mineral. Because the Central Composite Design method 
includes both design and factors affecting the variability, the conditions determined 
in a laboratory environment may be very useful for the production of boric acid at 
an industrial scale. This process has advantages, which not causes environmental 
problems. On the other hand, use of Artificial Intelligence in such optimization 
process is another key result to prove effectiveness of this research field and its fu-
ture potential in this manner. Conclusion: In this study, technical details regarding 
background and applied experimental processes were given and the findings from 
calculations indicating that boron extraction from Tincal ore approximately around 
85% - 92%, were discussed generally. 

Key Words: Central Composite Design, Optimization, Ultrasound-Assisted Extrac-
tion, Artificial Intelligence, Swarm Intelligence
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INTRODUCTION

Boron minerals are naturally found as borate 
salts. Boron minerals are used as ores in dif-
ferent industries, especially with the help of 
purification processes and production of pure 
chemicals. Due to the increased use of boron 
minerals in nuclear technology, hydrogen fuel 
storage technologies, hydrogen production 
technologies, glass production, refractory ma-
terials, high-strength steels, high temperature 
resistant polymers, detergents, ceramics and 
catalysts have been increasingly used (Eshir 
et al., 2011: 11833-11842) Figen et al., 2010: 
513-520). three countries with the most sig-
nificant levels of boron minerals Turkey, the 
US and Russia. Approximately 72% of the 
world’s boron reserves of Turkey; 851 million 
tons of boron reserves (as B2O3), the world’s 
largest supplier of Turkey is doing (Eymir et 
al., 2011: 11833-11842) (Fig et al., 2010: 513-
520).

Boric acid is typically found as a con-
stituent of naturally occurring minerals, 
such as Tincal (Na2B4O7.10H2O), Cole-
manite (Ca2B6O11.5H2O) and Ulexite 
(NaCaB5O9.8H2O). In the western part of 
Turkey, the most of the boron ore reserves are 
found, and the main boron mineral is found as 
Tincal ores which naturally exist in Eskisehir 
city. Others are mainly located in Bigadic-
Balıkesir, Emet-Kütahya and Kestelek-Bursa 
as Colemanite and Bigadic-Balıkesir and Kes-

telek-Bursa as Ulexite (Levent, et al., 2016: 
67-73) (Roskill, 2010) ( TSPO, 2010: 2001-
2003). 

Tincal mineral crystal system has a mono-
clinic density of 1.715 g/cm3. Its aggregates 
have white and colorless crystalline state (Ab-
ali et al., 2006: 25-30). In the literature, the 
extraction of boric acid from Tincal minerals 
has been accomplished using mostly differ-
ent organic acid solutions. Researchers have 
used hydrochloric acid (Zdonovskii et al., 
1963: 1675-1680), sulfur dioxide saturated 
water (Kocakerim et al., 1988: 385-392), and 
chlorine saturated water (Ceyhun et al., 1999: 
253-257), ammonium chloride (Kum et al., 
1994: 259-268), phosphoric acid (Temur et 
al., 2000: 4114-4119), oxalic acid (Kalacheva 
et al., 1980: 355-356), and sulfuric acid (Ko-
nonova et al., 1981: 284-287) to obtain boric 
acid from minerals. The boric acid extraction 
methods from Tincal include electrolysis done 
at 80°C with aqueous solution of sulfuric acid 
(Taylor, 1953: 626-637) (Taylor, 1956: 746-
841), and boric acid separation using sodium 
sulphate solution in cold crystallization (Emir, 
1979: 37-56). When it is being processed by 
the thermal method it ends up with a 20-29% 
of boric acid content whereas it is subjected to 
enrichment process boric acid content could 
be raised up to 32% (Roskill, 2006: 132-165). 
However, in Turkey, sulfuric acid is the sol-
vent that is generally used to produce boric 
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acid from Tincal (Mergen et al., 2001: 395-
416). Unfortunately, these methods involve 
long and tedious steps requiring large quan-
tities of toxic solvents, which have costly 
disposing procedures after extraction, longer 
extraction times, and complex manipulation, 
etc.

Ultrasound-assisted tactical is known as an 
original synthesis method in materials chem-
istry.  This process is known to include an ul-
trasonic-assisted usage which allows the dis-
persion of solids into solvents (Chemat et al., 
2011: 813-835)  (Wang et al., 2006: 300-312).  
By this method, the size of solid materials is 
dramatically reduced, and hence, the surface 
area of the material expands. Therefore, the 
mass transport is improved, its solubility is 
enhanced, and the reaction time is reduced 
(Chemat et al., 2011: 813-835)  (Wang et al., 
2006: 300-312). Ultrasonic-assisted frequen-
cy intensity and extraction time have been 
found as important factors for the product 
yield. In addition, sample size, solvent type, 
and extraction temperature have been consid-
ered as other significant factors affecting the 
extraction performance (Wang et al., 2006: 
300-312). On the other hand, UAE is known 
as an environmentally friendly process, and 
also has reproducible procedures which are 
easy to manipulate, and requires short ex-
traction times, low temperature and solvent 
consumption (Chemat et al., 2011: 813-835)  

((Liu et al., 2015: 317-324) (Yang et al., 
2011: 705-712). Moreover, the advantages of 
sonochemistry have been rarely implemented 
in many other fields.

 To the best of our knowledge, utilizing ul-
trasonic irradiation to straightly for Obtain-
ing Boric Acid from Tincal using pure water 
have not been reported. In an experimental 
research, conventional one-factor-at-a-time 
methodologies determine the response and 
importance of the experimental factors one 
by one, and furthermore, those methods are 
not able to predict the synergistic and antago-
nistic effects of many factors on a response 
variable (Okyay et al., 2014: 168-174). RSM 
is a very efficient statistical method to de-
termine the effect of each factor individu-
ally, and able to analyze the synergistic and 
antagonistic relationships between those ex-
perimental factors. In addition, it is very ad-
vantageous as it allows a reduced number of 
experiments and derives an adequate and re-
liable model equation for a study. Hence, it 
makes the study more economic, and requires 
less time and labor. 

In this study the central composite design 
(CCD), which is one of the RSMs, was cho-
sen to determine the optimum conditions 
for boric acid extraction from the Tincal ore 
through the UAE process for the first time 
and also three Artificial Intelligence based 
Swarm Intelligence techniques as Cuckoo 
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Search (CS), Genetic Algorithms (GA), and 
Vortex Optimization Algorithm (VOA) were 
used within the optimization purpose. In the 
CCD, solvent/solid ratio, pH, extraction time 
and temperature were selected as independent 
experimental variables, and the boric acid ex-
traction yield was the response.

CONTENT

In this study, boric acid Tincal work to get 
more of boron because of potential Turkey 
has made. As a result of the work done a gen-
eral assessment of the boron has been made 
and it has been tried to apply new methods 
that do not harm the environment in order to 
make more contribution to the economy of 
the country in order to obtain from the Tinkal 
mineral. The maximum yield values   of boric 
acid were tried to be determined.

METHOD

This section is devoted to background regard-
ing essential materials and methods employed 
along the study.

Materials

Tincal ore was obtained from Kırka-Eskisehir 
(Turkey) (30E 32”, 39N 46”). After the Tin-
cal ore was crushed and ground, the particles 
were sieved and separated based on their size. 
0.075 mm (200 mesh) sized Tincal powder 
was used in all experiments. Analytical grade 
HCl (37%; v/v) and NaOH (98%) (Merck) 

were used. For each assay, freshly prepared 
0.15 M NaOH (for conductometric assay), 
and 2.5 M NaOH and 2.5 M HCl solutions 
(for pH adjustments) were used. A Bandelin 
ultrasonic HD 3200 with probe model KE 76 
was used to produce ultrasonic irradiation.

Chemical Analysis

Crystalline structures of Tincal were de-
termined by a X-ray diffraction technique 
(XRD). The X-ray analysis was carried out 
at an ambient temperature by a Philips ana-
lytical X’Pert Pro diffractometer using CuKα 
radiation (ƛ=0.15418nm). Operating pa-
rameters were 40 mA and 45 kV with a step 
size of 0.02° and at a speed of 1°/min. Phase 
identification of solids was performed by 
the inorganic crystal structure database. For 
thermal analysis of Tincal samples, a Perkin 
Elmer TG-DTA instrument was employed. 20 
mg of Tincal was weighed, and heated from 
20°C to 500°C under N2 gas at a heating rate 
of 5°C/min. At the end of the heating step, 
nearly weight loss of 50% was measured. In 
addition, attenuated total reflectance of FTIR 
spectroscopy was also used to identify the 
chemical bonds in the Tincal samples.

Experimental Design for Ultrasound-As-
sisted Extraction (UAE)

UAE process was employed and boric acid 
extraction yields from Tincal ore were inves-
tigated by analyzing the four different pa-
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rameters, solvent/solid ratio (15, 20, 25, 30, 
and 35 mL/1 g), pH (1, 2, 3, 5, and 7), extrac-
tion time (30, 40, 50, 60, and 70 min), and 
extraction temperature (30°C, 50°C, 70°C 
90°C, and 100°C). Optimum conditions to 
maximize the yield were obtained by em-
ploying RSM for the first time, and also three 
different Artificial Intelligence techniques, 
which are also Swarm Intelligence based op-
timization techniques. It is possible to indi-
cate that all the applied alternative optimiza-
tion ways have provided good yield results 
and especially the related intelligent optimi-
zation algorithms have provided remarkable 
average performances even under changing 
parameters in each of ten different runs. All 
designed experiments require that a certain 
number of combinations of factor and lev-
els be tested to observe the results of those 
test conditions. In order to enhance the yield 
of boric acid extraction from Tincal through 
the UAE process, optimum conditions were 
determined using CCD within the Design 
Expert software (version 8.0.7.1). The CCD 

approach relies on the assignment of factors 
in specific determine those test combinations. 
For the design, solvent/solid ratio (X1), pH 
(X2), extraction time (X3) and temperature 
(X4) were utilized where X represents for 
an independent variable (Table 1). The CCD 
contained a total of 30 experiments. To detect 
the effect of these four variables responsible 
for the yield of boric acid extraction, each 
variable was considered at five different lev-
els in the CCD  lowest, low, center, high and 
highest coded as -2, -1, 0, +1 and +2, respec-
tively (Table 1). The full experimental design 
was shown in Table 2. The yield of UAE was 
considered to be the experimental response.

For each CCD experiment, 1 g of Tincal 
powder was placed in a 50 mL Erlenmeyer 
containing different volumes of 2.5 M HCl 
(15–35 mL) as presented  in Table 2. For each 
experiment, pH was adjusted (Mettler Toledo 
Seven Easy) to its specific value given in the 
design table of this study (Table 2). Each Er-
lenmeyer was placed into the ultrasound bath 
(Table 2).
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Table 1. Coded Levels of Independent Variables Used in the Central Composite Design 
(CCD)

Indep. 
variables Symbol

Levels

Lowest Low Center High Highest

-2 -1 0 +1 +2

Solvent/
solid ratio 
(mL/1 g)

X1 15 20 25 30 35

pH X2 1 2 3 5 7

Extraction 
time (min) X3 30 40 50 60 70

Extraction 
temper. (°C) X4 30 50 70 90 100

Table 2. Central Composite Design (CCD) Used in this Study and Yield Results

Run
Solvent/

solid ratio 
(mL/1 g)

pH Extraction 
time (min)

Extraction 
temperature 

(°C)

Yield

(%)

1 30 5 40 50 40

2 20 5 40 90 54.5

3 20 2 40 90 66.45

4 25 3 50 70 30

5 30 5 60 50 51.25

6 25 3 50 70 30.5

7 25 3 50 30 26.25

8 25 3 50 100 79.25

9 25 3 50 70 29.5

10 30 5 60 90 82.75

11 25 3 50 70 29.75

12 30 5 40 90 49.75

13 20 5 50 50 39.375

14 20 5 60 90 36.375
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Run
Solvent/

solid ratio 
(mL/1 g)

pH Extraction 
time (min)

Extraction 
temperature 

(°C)

Yield

(%)

15 25 3 70 70 43.125

16 30 2 40 50 28.25

17 15 3 50 70 55

18 25 3 50 70 30.75

19 20 2 40 50 53.125

20 25 3 50 70 30

21 20 5 40 50 50

22 25 7 50 70 62.75

23 20 2 60 50 50.25

24 25 3 30 70 34.875

25 30 2 40 90 63.75

26 30 2 60 50 32.5

27 30 2 60 90 82.5

28 25 7 50 70 50.35

29 35 3 50 70 42.5

30 20 2 60 90 58.75

After the extraction processes were done at 
the specified conditions (Table 2), each reac-
tion mixture was filtered through Whatman 
filter paper (0.45 µm). In the filtrates, boric 
acid was determined by the conductometric 
method (Sert, 2005:), and the boric acid ex-
traction yield (%) was calculated by using the 
Eq. (1):

Boric acid extraction yield (%) =                 
(1)

Where C is the amount of extracted boric acid 
after the time (specified in Table 2) passed, 
and C0 is the amount of boric acid in the Tin-
cal ore. The yield results were shown in Table 
2.

Data Analysis

In this study, Design Expert software was 
also used for the regression and graphical 
analyses. The quadratic model for predicting 
the optimum conditions was expressed below 
in Eq. (2) and Eq. (3):
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      (2)

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β11X1
2 + β22X2

2 + β33X3
2 + β44X4

2 + β12X1X2 + β13X1X3 + 
β14X1X4 + β23X2X3 + β24X2X4 + β34X3X4     (3)

Here, X1, X2,…..Xk are the independent vari-
ables indicate the response Y. β0, βj (i=1,2…
.k), βii (i=1,2….k) and βij (i=1,2….k; j=1,2…
.k) are the offset term, linear coefficient, qua-
dratic coefficient and interaction coefficient, 
respectively, and k is the quantity of each 
variable. p=0.05 was taken into consideration 
in the variance analysis (ANOVA). The qual-
ity of the model was presented by the coeffi-
cient of determination (R2).

Artificial Intelligence Based Swarm Intel-
ligence Techniques for Optimization

Artificial Intelligence is known today’s one 
of the most effective and popular research 
fields because of its great multidisciplinary 
scope to deal with advanced problems. In 
terms of optimization, Artificial Intelligence 
based approaches, methods, and techniques 
have proved their success according to tra-
ditional methods, which are not too effective 
on especially more complex and advanced 
optimization problems. As a result of many 
inspirations from the nature, Artificial Intel-
ligence has found its ways to develop intelli-
gent optimization algorithms–techniques and 
in this context, a subfield called as Swarm 
Intelligence has appeared in the associated 

scientific literature (Blum et al., 2008:43-85) 
(Bonabeau et al., 1999: 453) (Kennedy et al., 
2006: 187-219). Nowadays, there are many 
different Swarm Intelligence techniques to 
be employed for continuous, constrained 
and even dynamic optimization problems 
(Brownlee, 2011: 213-254) (Gao et al., 2006: 
112-117) (Panigrahi et al., 2011: 1-8). In this 
study, three of them was chosen to be applied 
on the optimization process taken into con-
sideration. In this way, it was aimed to prove 
effectiveness of intelligent solutions in the 
objective problem and the effectiveness of 
Artificial Intelligence in any future problems 
of physico chemistry. In this study, three dif-
ferent techniques: Cuckoo Search (CS), Ge-
netic Algorithms (GA), and Vortex Optimiza-
tion Algorithm (VOA) were included in the 
optimization process.

Cuckoo Search

Cuckoo Search (CS) is a popular and simple 
structured intelligent optimization algorithm 
as developed by Yang and Deb (Yang et al., 
2009: 210-214). Briefly, CS tries to simulate 
the obligate brood parasitism of some cuckoo 
species as such species lay the eggs in the 
nests of other host birds and in this sense, 
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some of the host birds can engage conflicts 
with the intruding cuckoos (Kose, 2015: 239-
252). As a natural reaction, sometimes a host 
bird throws such cuckoo eggs out of nests or 
forms a new nest on a different place after 
leaving the nest including foreign eggs (Yang 
et al., 2009: 210-214).  In order to simulate an 
optimization approach in this algorithm, the 
following mechanisms are employed in an 
algorithmic manner (Yang et al., 2009: 210-
214) (Kose, 2015: 239-252):

•	 Eggs in the nests are for potential solu-
tions and a cuckoo egg is associated with 
a new solution. 

•	 In the algorithm, each nest has one egg 
free space or multiple eggs free space 
according to the considered problem de-
tails.

•	 The main objective here is to use new 
solutions (if they are better) to replace 
worse solutions taking place in the nests. 

•	 Along the solution process, a cuckoo lays 
one egg at a time and locate an egg in a 
nest randomly determined.

•	 The nests with good eggs (good solutions) 
are kept for next generations through the 
algorithmic process.

•	 In terms of random solution chances, a 
cuckoo egg can be detected by a host bird 
according to a calculated probability.

•	 Algorithmic solution steps are run ac-
cording to some stopping criteria like 
objective optimum value(s) or total itera-
tion number, total particle numbers…etc. 
Pseudo code for CS is given in Figure 1 
(Yang et al., 2009: 210-214).
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Figure 1. Pseudo Code For the Cuckoo Search (Algorithm) (Yang et al., 2009: 210-214)

Genetic Algorithms

As a long time used, popular intelligent al-
gorithm, Genetic Algorithms (GA) is widely 
used in optimization problems. As inspired 
from well-known mechanisms of the Evo-
lution Theory, GA tries to use the objective 
of naturally selected, good populations for 
reaching to desired optimum results in the 
considered problems. At this point, particles 
in a typical GA are coded (i.e. with binary 
codes) as in the form of chromosome and dur-
ing the algorithmic solution process, genes of 
each particle’s chromosome are taken into 

some Evolution based updates like cross-
over and mutation (Goldberg, 2006:101-132) 
(Mitchell, 1998: 56-67). In the roots of the 
algorithm, it is aimed to consider well-pro-
duced generations according to their parents 
to deal with the objective problem better and 
in this way, run a natural selection process to 
get the desired results fast. Some essential 
points for a default GA can be expressed as 
follows (Goldberg, 2006: 101-132) (Mitchell, 
1998: 56-67): 

Particles (individuals) having better solutions 
are taken into the cross-over process accord-
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ing to some pre-determined rules, in order to 
produce new generations. 

•	 Some members of each new generation 
are taken into also mutation process to run 
a chance approach for getting potentially 
better particles.

•	 There are different types of mechanisms 
to determine which particles will receive 

cross-over and mutation operations with 
which parameter / probability values.

•	 Algorithmic solution steps are run accord-
ing to some stopping criteria like objec-
tive optimum value(s) or total iteration 
number, total particle numbers…etc.

Figure 2 provides a brief scheme explaining 
the solution flow in the GA (Liao et al., 2001: 
20).

Figure 2. Solution Flow in the Genetic Algorithms (Liao et al., 2001: 20)

Vortex Optimization Algorithm

Vortex Optimization Algorithm (VOA) is a re-
cent intelligent optimization algorithm, which 
was developed by Kose and Arslan (2014), by 
inspiring from the vortices in the nature. In the 
algorithm, particles are gone through two roles 

of being vortex or normal particle. In detail, a 
selection process has also been employed to 
benefit from an Evolutionary mechanism for 
keeping particles with better solutions alive 
in the solution process. The algorithm also 
uses an in-system optimization approach to 
improve quality of optimization in especially 
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bigger problems. Details regarding the algo-
rithm were shaped in time with the performed 
alternative works (Kose, 2017: 75-94). Figure 

3 shows the default solution flow idea under 
the early VOA (Kose et al., 2014: 134-140).

Figure 3. Default Solution Flow Idea Under the Early Vortex Optimization Algorithm 
(Kose et al., 2014: )

DISCUSSION

Results regarding the objective application 
processes and detailed findings in this context 
are provided within this section.

Characterization of Tincal

Figure 4 shows the pattern of solid phase Tin-
cal mineral that was obtained from the separa-
tion process (the 0.075 mm (200-mesh) frac-
tion). According to the XRD analysis results, 
the highest peak indicated Tincal.



59

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Ocak  / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 12 Yıl:2018

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
January / February / March / April Winter Spring Issue: 12 Year: 2018

ID:127 K:294
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

Figure 4. XRD Pattern of Tincal Mineral
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Figure 5. FTIR Spectra of Tincal Mineral

Figure 5 shows the FTIR spectra of solid 
phase Tincal which exhibited the infrared ab-
sorption bands. This FTIR analysis was made 
to illuminate the chemical structure of  Tincal 
minerals used in the present study. The bands 
at 728 cm-1 and 880 cm-1 indicated the charac-

teristic peaks of Tincal. Thermal dehydration 
of  Tincal was also investigated with thermal 
analysis technique using a Perkin Elmer TG-
DTA instrument. Its results are given in Figure 
6, which shows the standard Tincal curves.
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Figure 6. TG (Green Color) - DTA (Blue Color) Curve of Standard Tincal

Optimization Analysis of the Central Com-
posite Design

In our study, we investigated the effect of ul-
trasound irradiation on the model to straight-
ly for Obtaining Boric Acid from Tincal us-
ing pure water. Firstly, the effect of different 
solvent/solid ratio (15-35 mL/1 g), pH (1-7), 

extraction time (30-70 min) and extraction 
temperature (30-100°C) on the yield of boric 
acid extraction by CCD were studied. These 
variables were defined as X1, X2, X3 and X4, 
respectively. For the optimization, boric acid 
extraction yield was considered as dependent 
variable (or response) of the study. The design 
table and the yield results are given in Table 2.

Table 3. The Results of the Regression Analysis

Source Std. Dev. R2 Adjusted R2 Predicted   
R2

PRESS

Linear 14.04 0.3667 0.2611      0.0332 7217.32

2FI 12.35 0.6324 0.4281      0.0465 7812.20

Quad. 7.30 0.9001 0.8101      0.8079 5316.28 Suggest.

Cubic 3.47 0.9887 0.9549 + Alias.

The outcome of the regression analysis of the 
CCD was presented in Table 3. Joglekar and 
May were proposed that for a significant mod-
el, R2 values should be at least 0.80 (Joglekar 
et al., 1987: 857). In our study, the R2 values 

of the response were greater than 0.80. For 
instance, in our study, R2 was 0.9001 indicat-
ing that our statistical model is able to explain 
90.01% of the variability in the response. In 
addition, “Adjusted R2” and the “Predicted 
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R2” values were found as 0.8101 and 0.8079, 
respectively. However, high R2 and Predicted 
R2 values confirms the high significance of 
our model. Additionally, it can be seen that the 
Predicted and Adjusted R2 values are slightly 

smaller than the R2 value. In relation to this, it 
was declared that this is an acceptable situa-
tion if there are many terms in a design, which 
is the case of our study (Okyay et al., 2014: 
168-174).
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Table 4. Second Order Model Constants and Regression Equation  
Coefficients For the CCD

Variable Sum of 
Square df Mean 

Square F-value p-value

Model 6714.29 14 479.95 9.01 < 0.0001 Highly 
significant

X1 0.47 1 0.47 8.802E-003 0.9266

X2
232.16 1 232.16 4.36 0.0556

X3
24.28 1 24.28 0.46 0.5107

X4
545.01 1 545.01 10.23 0.0064

X1X2
211.76 1 211.76 3.97 0.0661

X1X3
709.89 1 709.89 13.32 0.0026

X1X4
684.06 1 684.06 12.84 0.0030

X2X3
4.21 1 4.21 0.079 0.7826

X2X4
403.36 1 403.36 7.57 0.0156

X3X4
35.78 1 35.78 0.67 0.4263

X1
2 678.86 1 678.86 12.74 0.0031

X2
2 635.82 1 635.82 11.93 0.0039

X3
2 204.15 1 204.15 3.83 0.0705

X4
2 1194.79 1 1194.79 22.42 0.0003

Residual 745.97 14 53.28

Lack of Fit 668.01 8 83.50 6.43 0.0179 significant

Pure error 77.96 6 12.09

Cor. Total 7949.77 29

Adeq. 
Precision 11.610

X1=solvent/solid ratio, X2=pH, X3=extraction time, X4=extraction temperature, df=degrees of freedom.
p<0.0100 is highly significant, 
0.0100≤p<0.0500 is significant, 
p≥0.0500 is not significant.
Cor. Total of all information corrected for the mean.
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Table 4 provides the information for coeffi-
cients of boric acid extraction yield obtained 
by the ANOVA.  The model F-value of 9.01 
and its p-value (<0.0001) reports that model 
is very significant. Here, p-values less than 
0.0500 and p-values less than 0.0100 indicate 
the significant and highly significant model 
terms, respectively, and therefore, X4, X1X3, 
X1X4, X2X4, X1

2, X2
2, X4

2 were found as the 
significant terms for the response.

Based on these results, amongst the four vari-
ables, individually, extraction temperature 
(X4) was the most important for the boric 
acid extraction, and the least effective term 
was solid/solvent ratio (X1). In Table 2, it can 
be seen that the highest yields were observed 
when the extraction temperature is equal to 
or higher than 90oC (such as in the experi-
ments 8, 10 and 27). The next term showed 
less individual effect was found to be extrac-
tion time (X3). However, by analyzing the 
mutual effects in the RSM, solid/solvent ratio 
and extraction time together (X1X3) showed a 

great effect on the yield, as well as solid/sol-
vent ratio and extraction temperature together 
(X1X4). In case of pH, only the X2X4 and X2

2 
were found to be significant (Table 4). In ad-
dition, in order to confirm that CCD and its 
outcomes are acceptable and reproducible, 
“Adequate Precision” of the response was 
determined by ANOVA. In literature, a ratio 
greater than 4 is found to be too attractive, 
and a ratio greater than 4 is generally expect-
ed, and the higher the better (Montgomery, 
2011: ). Our ratio was 11.610 and indicated 
that this model is suitable to be used to navi-
gate the design space for this study. 

Furthermore, after multiple regression analy-
ses were applied to our results, a second order 
quadratic model was predicted by the Design 
Expert software and described in the Eq. (4). 
According to the results of regression analy-
sis of boric acid extraction experiments, the 
mathematical model obtained presented a 
function of the independent variables.

Y = 637.02198 - 23.98246 X1 - 23.22722 X2 - 6.49975 X3 - 3.69762 X4 + 0.51572 X1X2 + 
0.13322 X1X3 + 0.069186 X1X4 - 0.038608 X2X3 - 0.17424 X2X4 + 0.007476 X3X4 + 0.21589 
X1

2 + 3.20892 X2
2 + 0.029597 X3

2 + 0.019882 X4
2  (4)

In the Eq. (4), Y stands for the boric acid 
extraction yield whereas X1, X2, X3, and X4 
are solvent/solid ratio, pH, extraction time, 
and extraction temperature, respectively. As 
it was mentioned earlier, highly significant 

and significant factors for the model (p<0.05) 
were X4, X1X3, X1X4, X1

2, X2
2, X4

2, and X2X4. 
The rest of the factors were found to be insig-
nificant, and thus, these insignificant regres-
sion coefficients were removed from the Eq. 
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(4) to get a better model equation and it was 
described as Eq. (5) below:

Y = 637.02198 - 3.69762 X4 + 0.13322 X1X3 + 0.069186 X1X4 - 0.17424 X2X4 + 0.21589 X1
2 +   

3.20892 X2
2 + 0.019882 X4

2                                                    (5)

As the sum of this equation, a powerful linear 
relationship was drawn as a parity plot using 

the observed (actual) and calculated (predict-
ed) values as shown in Figure 7.

Figure 7. Parity Plot of CCD Showing Actual and Predicted Values For the Designed  
Response

The response surface plot having the pH and 
solvent/solid ratio results (Figure 8A) gen-
erated through the Design Expert software 
shows that when pH and solvent/solid ratio is 
at their minimum levels and when they are at 
their maximum levels the boric acid extrac-
tion yield was increased. This was represent-
ed as red color appearance on the plot (Figure 
8A). 

In Figure 8B, the response surface plot was 
drawn to show the effect of solvent/solid ratio 
and extraction time on the boric acid extrac-
tion yield. As seen in Figure 8B, higher sol-

vent/solid ratio and extraction time as well as 
lower solvent/solid ratio and extraction time 
showed better boric acid extraction yields.

Amongst the test variables, extraction tem-
perature was found to have the most impor-
tant effect (p<0.01) on the yield of boric acid 
extraction. It was found that higher extraction 
yields can be achieved by employing increas-
ing temperature and increasing solvent/solid 
ratio (Figure 8C). In previous studies, it was 
reported that increased solvent/solid ratio 
ended up with increased yields to certain lev-
els which is the case of our study (Karagoz 
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et al., 2012. ). The interaction between extrac-
tion temperature and solvent pH principally af-
fected the yield activity that like in our study. 
Figure 8D shows the effect of extraction time 
and pH on the yield of boric acid extraction. 

According to Figure 8D, higher yields can be 
achieved with increasing extraction time and 
pH. As shown in Figure 8C and Figure 8E, the 
increasing extraction temperature augmented 
the yield of extraction. 

Figure 8. Response Surface Plot Shows the Individual and Synergistic Effects of A) pH 
and Solvent/Solid ratio (mL/1 g); B) Extraction Time (min) and Solvent/Solid Ratio 

(mL/1 g); C) Extraction Temperature (oC) and Solvent/Solid Ratio (mL/1 g); D) Extrac-
tion Time (min) and pH; E) Extraction Temperature (oC) and pH; F) Extraction Tem-

perature (oC) and Extraction Time (min) on the Boric Acid Extraction Yield (%)
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Traditional and Intelligent Optimization

During the optimization process of this study, 
Design Expert software was used as a tradi-
tional approach for determining the optimum 
levels of four factors namely solvent/solid 
ratio, pH, extraction time and temperature 
to obtain a maximum boric acid extraction 
yield from Tincal mineral. A maximum boric 
acid extraction yield, 88.24%, was predicted 
by the software under the optimum condi-
tions of 32.72 mL/1 g, 4.66, 48.61 min, and 
98.55 °C for solvent/solid ratio, pH, extraction 
time, and extraction temperature, respectively. 
In order to detect whether the predicted op-
timum conditions are really able to improve 
the boric acid extraction yield, another set of 
experiments were run with six replicates, and 

the yield results were averaged. The result 
showed that the optimum conditions allowed a 
higher yield, 88.13% (calculated value). This 
value was also higher than any CCD condition 
tested in this study, the highest value was ob-
tained as 82.75% with the CCD. On the other 
hand, the chosen three Artificial Intelligence 
based Swarm Intelligence techniques were 
used in the same optimization problem by em-
ploying a total of 100 particles in each algo-
rithm – technique and running them in ten dif-
ferent 10000-iteration optimization processes 
with changing parameters in each. Their yield 
results were also averaged separately. Table 
5 summarizes the optimum conditions of the 
four test variables and the yields for both tra-
ditional and intelligent optimization ways.

Table 5. The Optimum Conditions For the Boric Acid Extraction From Tincal Mineral

Technique 
– Method

Solvent/
solid ratio
( mL/1g)

pH Extract. 
time (min)

Extract. 
temperature 

(°C)

Yield 
(%)

CS 34,15 4,70 48,93 99,67 91.56

GA 31,72 4,64 46,82 96,13 85.08

VOA 32,76 4,60 47,68 98,58 87,84

Design 
Expert 32.72 4.66 48.61 98.55 88.13

CONCLUSIONS 

In this study, UAE process was employed 
and boric acid extraction yields from Tincal 
ore were investigated by analyzing the four 
different parameters, solvent/solid ratio (15, 

20, 25, 30, and 35 mL/1 g), pH (1, 2, 3, 5, 
and 7), extraction time (30, 40, 50, 60, and 70 
min), and extraction temperature (30°C, 50°C, 
70°C 90°C, and 100°C). Optimum conditions 
to maximize the yield were obtained by em-
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ploying RSM for the first time, and also three 
different Artificial Intelligence techniques, 
which are also Swarm Intelligence based opti-
mization techniques. It is possible to indicate 
that all the applied alternative optimization 
ways have provided good yield results and 
especially the related intelligent optimization 
algorithms have provided remarkable average 
performances even under changing param-
eters in each of ten different runs. 

The results demonstrated that higher boric 
acid extraction yield requires higher extrac-
tion temperatures. In case of solvent/solid ra-
tio, pH and extraction time, the higher yield 
depends on the situation since higher or lower 
values both were able to augment the yield 
when there is a synergistic effect of other fac-
tors. The aspects distinguish our work from 
other studies were the usage of ultrasound-as-
sisted extraction process, RSM, and also intel-
ligent optimization ways thanks to Swarm In-
telligence techniques of Artificial Intelligence. 
This study also showed that RSM and Artificial 
Intelligence are powerful methods for UAE 
and can be effectively used for optimization 
of boric acid extraction from Tincal mineral. 
Because the Central Composite Design meth-
od includes both design and factors affecting 
the variability, the conditions determined in 
a laboratory environment may be very useful 
for the production of boric acid at an industrial 
scale. This process has advantages, which not 

causes environmental problems. On the oth-
er hand, use of Artificial Intelligence in such 
optimization process is another key result to 
prove effectiveness of this research field and 
its future potential in this manner.

Results  findings that have been obtained with 
this study have encouraged the author(s) to 
perform further studies. In this context, alter-
native ways of experiments will be continued 
to be done in the future. Except from the con-
sidered three Artificial Intelligence techniques 
here, alternative optimization techniques will 
also be employed to see if more optimum re-
sults – findings can be done on producing bo-
ric acid from Tincal mineral.
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Öz: Açıklama ve Önem: Transglutaminaz (TGaz) en-
zimi proteinler arası çapraz bağ oluşumunu ve çeşitli 
tepkimeler ile protein modifikasyonunu sağlayabilen 
önemli bir enzimdir. Genellikle proteinlerin fonksiyo-
nel özelliklerini iyileştirmek amacıyla kullanılmakta 
ve molekül ağırlığı yüksek polimerlerin oluşması ile 
sonuçlanmaktadır. Bu nedenle et ve su ürünlerinin üre-
tilmesi sırasında oluşan özellikle tekstürel problemler 
transglutaminaz enziminin kullanımı ile önemli oranda 
azaltılabilmektedir. Bunun dışında insan sağlığı açısın-
dan çeşitli zararları olabildiği bildirilen gıda katkı mad-
delerinin ve aşırı tuz kullanımının engellenmesi sağ-
lanmaktadır. Amaç: TGaz enzimi günümüzde birçok 
üründe çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. 
Bu çalışmada transglutaminaz enzimin et ve su ürünle-
rinde kullanım olanakları hakkında bilgiler verilmiştir. 
Sonuç: Gerek et gerekse su ürünlerinde TGaz enzimi-
nin kullanımının, özellikle ürünlerin tekstürel özellik-
lerini ve jel yapısını kuvvetlendirdiği bildirilmektedir. 
Bilhassa işlem artığı olarak proseste meydana gelen 
parçaların birleştirilmesini sağlayarak yeni ürünlerin 
ortaya çıkmasında yardımcı olmaktadır. Bu durum da 
şüphesiz ekonomik anlamda da ciddi kazanımlar sağ-
layacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Transglutaminaz, Enzim, Tekstü-
rel Özellik, Et Ürünleri, Su Ürünleri

Abstract: Definition and Importance: Transglutami-
nase (TGase) is an important enzyme that can provide 
cross-linking between proteins and protein modificati-
on with various reactions. It is generally used to imp-
rove the functional properties of proteins and results in 
the formation of polymers with high molecular weight. 
For this reason, especially textural problems that arise 
during the production of meat and aquatic products can 
be significantly reduced by the use of transglutaminase. 
Apart from this, it is ensured that food additives and 
excessive salt usage, which may pose a risk for human 
health, are prevented. Aim: The TGase enzyme is cur-
rently used in many products for various purposes. In 
this study, some information is given about the usage 
possibilities of transglutaminase enzyme in meat and 
seafood. Conclusion: It has been reported that the use 
of TGase enzyme in both meat and seafood, in particu-
lar, strengthens the textural properties and gel structure 
of the products. Especially, as a result of the process, it 
helps the emergence of new products by ensuring that 
the parts coming from the process are merged. This 
will undoubtedly provide significant gains in economic 
terms.

Key Words: Transglutaminase, Enzyme, Textural Pro-
perty, Meat Products, Seafood
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GİRİŞ

Enzimolojideki gelişmelerle birlikte pro-
teinlerin fonksiyonel özelliklerini ve besin 
değerlerini geliştirmek amacıyla enzimatik 
modifikasyonların kullanılması son yıllarda 
gıda endüstrisinin önemli girişimleri arasın-
da yer almaktadır. Özel enzimlerin kullanımı 
ile gıda proteinlerinin fonksiyonel özellikleri 
değiştirilebilmektedir (Serdaroğlu ve Turp, 
2003:209). Bunlar arasında yer alan transglu-
taminazlar, peptid zincirleri arasında molekül 
içi ve moleküller arası çapraz bağ oluşumunu 
katalizleyerek peptidler veya proteinler ara-
sında çapraz bağ oluşturan enzimlerdir (Mo-
toki et al., 1987:237). 

Transglutaminaz (TGaz) çoğunlukla gıda 
proteinlerinin fonksiyonel özelliklerini ge-
liştirmek için kullanılır (Uran ve ark., 2013). 
Enzim, protein içindeki birincil aminleri, in-
dirgenmiş glutaminin γ-karboksilamid grubu 
ile değişik birincil aminler arasında kataliz-
leyerek birleştirir. Substrat olarak amin ol-
madığı durumlarda TGaz, su moleküllerini 
açil yakalayıcılar olarak kullanıp, indirgen-
miş glutaminin deaminasyonunu katalizler. 
ε-lisindeki çapraz bağlar molekül içi ve mole-
kül dışı olabilir ve özellikle lisin ve glutamin 
içeren proteince zengin gıdalarda fiziksel de-
ğişikliklere neden olabilmektedir (Yokoyama 
et al., 2004:447). TGaz aynı zamanda prote-
inlerdeki diğer bağlara da etki edebilmektedir 
(örneğin et ve soya proteinleri, kazein ile glu-

ten arasındaki bağlar) (Kang et al., 1994:159). 
Bunun yanında TGaz, polifenoloksidaz ve li-
poksigenaz eklendiğinde enzimlerin sülfidril 
ve disülfit bağlarına etki ederek çapraz bağ 
dizilimi oluşturabilmektedir (Lantto et al., 
2006:1117).

TGAZ ENZİMİNİN ÖZELLİKLERİ

TGaz’ın molekül ağırlığı ise 38.000 Da olup, 
bilinen birçok enzimden küçüktür. Geniş bir 
pH aralığında (4-9) aktiviteye sahip olması, 
bu anlamda bir çok gıdada kullanılabilirliğini 
göstermektedir (Ando et al., 1989: 2613). Op-
timum pH’sı 4 ile 8 arasında olup, izoelektrik 
noktası ise 8.9’dur. Ayrıca yüksek sıcaklıklar-
da oluşan dipeptid bağının stabil olmasından 
dolayı, ısıl işlem uygulanan bir çok gıdada 
da kullanımı mümkün görülmektedir. Maksi-
mum aktivitesine yaklaşık olarak 50-60oC’de 
ulaşmakla birlikte, tam aktivitesini 50oC’de 
10 dakika göstermektedir. Ancak, 70oC’de 
birkaç dakika içerisinde aktivitesini yitire-
bilmektedir. 10oC’de de aktivite göstermek-
le birlikte, donma noktasının biraz üzerinde 
kısmi aktivite gösterebildiği bildirilmektedir 
(Nonaka et al., 1992:1214). 

TGAZ ENZİMİNİN ÜRETİMİ

TGaz’lar çoğu hayvan dokularında ve vücut 
sıvılarında, bitkilerde ve mikroorganizmalar-
da bulunmaktadır. Canlıların çeşitli biyolojik 
aktivitelerinin gerçekleşmesinde önemli ak-
tivite göstermektedirler. Kanın pıhtılaşması, 
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yaraların iyileşmesi, epidermal keratinizas-
yon ve eritrosit membran sertleşmesi gibi bir-
çok biyolojik olaylara katılırlar (Chung et al., 
1974:940). 1960’lı yıllarda, hayvan orijinli 
Ca+2’ya bağlı aktivite gösteren TGaz’ların 
saflaştırılması, karakterize edilmesi ve ürün-
lerde kullanımı ile ilgili birçok çalışma yapıl-
mıştır. İlk olarak domuz karaciğerinden elde 
edilmiş ve uygulamalarından olumlu sonuçlar 
alınmıştır. Ticari olarak ilk başarılı gıda uy-
gulaması ise, et ve balık parçalarının bağlan-
masında, fibrinojen ve plazma TGaz’larının 
kombine kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Fakat sınırlı oranda elde edilmesi nedeniyle 
ticari üretimi gerçekleştirilememiştir. Kay-
nak sıkıntısı, karmaşık ayırım ve saflaştırma 
işlemleri oldukça yüksek maliyet getirmek-
tedir. Bu nedenle mikrobiyal fermantasyonla 
ucuz substrat kullanılarak, TGaz elde edilme-
ye çalışılmıştır. Birçok mikroorganizma üze-
rinde çalışma yapılmasının ardından, 1989’da 
Streptoverticillium mobaraense’nin TGaz 
üretim kabiliyetinin oldukça yüksek olduğu 
bulunmuştur. Daha sonra gıdalarda kullanım 
amacıyla, Ajinomoto Co., Inc. bu enzimin 
ticari üretimine başlamıştır. Mikroorganiz-
madan elde edildiği için de mikrobiyal trans-
glutaminaz (MTGaz) olarak adlandırılmıştır 
(Kurt ve Zorba, 2004: 358).

Daha kolay ve ekonomik olarak elde edile-
bilmesinin yanında ticari üretiminin gerçek-
leştirilmesi nedeniyle, gıdalarda daha çok 

mikroorganizmalardan elde edilen transglu-
taminazlar tercih edilmektedir. Enzim üretim 
zinciri için binlerce mikroorganizma kolek-
tif olarak çalışır. Çoğu mikroorganizmaların 
“Hidromate Yöntemi” ile TGaz ürettiği göz-
lenmiştir. Mikroorganizmalar TGaz’ı me-
tabolizma artığı olarak atarlar. Bu enzimin 
protein zincirlerini, G formundan L formuna 
dönüştürebilme gibi özel bir yeteneğe sahip-
tir (Seguro et al., 1995:1977). Mikroorganiz-
ma olarak ise özellikle Streptoverticillium 
(S.  mobaraense ve S. griseocameun) cinsi 
bakteriler etkin bir şekilde kullanılmaktadır 
(Fransworth et al., 2006:113-114).

Transglutaminazlar enzimatik aktivite göste-
rebilmeleri için Ca iyonuna ihtiyaç duyarlar 
ve ancak Ca iyonları sayesinde proteinlerde 
modifikasyonu sağlayabilirler (örneğin kaze-
in ve myosinin modifikasyon hızı Ca iyonları 
varlığında hızlanmaktadır) (Trespalacios and 
Pla, 2007:264-265). Ancak, Streptoverticilli-
um  mobaraense’den elde edilen transgluta-
minazda serbest Ca iyonları bulunmaktadır. 
Bu özelliği ile MTGaz, diğer memeli en-
zimlerindekinden biraz farklılık göstermek-
tedir. Örneğin fonksiyonel gıda proteinleri 
ile yararlı değişiklikler yapmakta, çünkü süt 
kazeinleri, soya globulinleri ve miyosinler 
Ca iyonlarına karşı hassastırlar. Bütün bu 
proteinler ortamdaki Ca iyonları sayesinde 
MTGaz’e karşı daha az duyarlı hale gelmek-
tedir. Çoğu gıda proteinin MTGaz ile inkübe 
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edildiklerinde jelleştikleri tespit edilmiştir. 
MTGaz, kültür ortamında üretildiğinden bu 
yana hücre parçalanmasına gerek kalmamak-
ta, böylece arıtılması daha kolay olmakta ve 
bu da MTGaz’ın ticari faaliyetini arttırmakta-
dır (Nonaka et al., 1992:1214-1215).

TGAZ ENZİMİNİN BİYOYARARLILIK 
ÜZERİNE ETKİSİ

TGaz kullanımıyla aynı zamanda gıda pro-
teinlerini zenginleştirmek amacıyla elzem 
aminoasitlerin ilavesi de katalizlenebildiği 
için gıda proteinlerinin besin değerinin geliş-
tirilmesinde TGaz enziminin kullanılabilece-
ği anlaşılmıştır. TGaz ile gıda proteinlerinin 
modifikasyonu, lisini kimyasal reaksiyonlar-
da koruma, fonksiyonel özellikleri modifiye 
etmeye ve tamamlayıcı veya az miktarda bu-
lunan elzem amino asitleri içeren farklı prote-
inlerin çapraz bağlanmasını sağlayarak  daha 
yüksek besin değerlerinde gıda proteinleri-
nin üretilmesine olanak tanır (Serdaroğlu ve 
Turp, 2003:210). TGaz enziminin katalizledi-
ği reaksiyon sonucunda meydana gelen lisin 
ve glutaminin çapraz bağlanması vasıtasıy-
la lisinin amino grubunun bloke edildiği ve 
meydana gelen bu çapraz bağların sindirim 
enzimleri tarafından parçalanarak metabo-
lizmada değerlendirilebilir hale geldiği bilin-
mekte ve böylece çapraz bağlanma nedeniyle 
Maillard reaksiyonuna girmeyen lisinin be-
sinsel değerinin korunmakta olduğu anlaşıl-
maktadır. Pek çok gıdada örneğin et, balık vs. 

gibi yahut işlenerek elde edilmiş kızarmış ta-
vuk hamburger ızgara et gibi ürünlerde TGaz 
enziminin reaksiyonu sonucu oluşan ε-(γ-
Glu)Lys çapraz bağları bulunmaktadır (Gü-
müş, 2010). Dolayısıyla proteinler arasında 
oluşturulan çapraz bağlar sadece ilave edilen 
enzimlerle gerçekleşmemekte, aynı zaman-
da gıdanın yapısında bulunan endojen TGaz 
enziminin etkisiyle de meydana gelmektedir. 
Ama yinede işlenmiş özellikle de ısıl işlem 
görmüş gıdalarda çapraz bağlar, işlenmemiş 
gıda materyallerindeki çapraz bağlardan daha 
fazla olup, bu durum gıdanın işlenmesi esna-
sında endojen TGaz’ın kısmen de olsa aktivi-
te göstermesinden kaynaklanmaktadır (Kurt 
ve Zorba, 2004:358). MTGaz enzimi Pb, Zn, 
Cu ve Li iyonları tarafından inhibe edildiği 
için enzim bu iyonlara karşı duyarlı olup, 
inaktive edici etkisinin tekli sisteinlerdeki 
tiol gruplarını bağlamasından kaynaklandığı 
gözlenmiştir. MgCl2 gibi iyonların bu enzim 
üzerinde daha az etki yaptığı  da yine yapılan 
çalışmalarla tespit edilmiştir  (Kütemeyer et 
al., 2005:735).

ET ÜRÜNLERİNDE TGAZ KULLANI-
MI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Et ürünleri yüksek oranda protein içermek-
te ve bu proteinler arasında miyofibrilar 
proteinler et ürünlerinin tekstürünü önemli 
ölçüde etkilemektedir. Miyofibrilar prote-
inlerin büyük bir kısmını myosin ve aktin 
oluşturmaktadır. Myosin ve aktin TGaz için 
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oldukça önemli substratlar olup, TGaz’ların 
ilavesiyle polimerleşebilmektedirler. Bu du-
rum jel yapıdaki et ürünlerinin jel ağlarının 
özelliklerini geliştirebilmektedir (Motoki et 
al., 1984:1257). Protein-protein etkileşimleri 
ve jel yapısının geliştirilmesi, et parçalarının 
bir arada tutulmasını ve stabil bir yapı kazan-
masını sağlamaktadır. Mekanik yöntemlerle 
kemikten ayrılmış ve traşlama artığı et parça-
ları bu şekilde değerlendirilerek yeni ürünler 
oluşturulabilir. Bu durum ekonomik açıdan 
da önemlidir (Kurt ve Zorba, 2004:359). 

Et ürünlerinde TGaz kullanımı üzerine birçok 
çalışma mevcuttur. Pek çok durumda enzimin 
düşük sıcaklıkta (10oC) kullanılabildiği du-
rumların yanı sıra, daha iyi ürün karakteris-
tikleri sağlamak amacıyla yüksek sıcaklıklar-
da (40-50oC) kullanıldığı durumlar da bulun-
maktadır. Yapılan birçok araştırmada, TGaz 
ilavesi ile et ürünlerinde jel kuvvetinin artış 
gösterdiği ve karakteristik özelliklerin olum-
lu yönde geliştiği kaydedilmiştir (Tseng et 
al., 2000:427; Serrano et al., 2004:423; Don-
dero et al., 2006:546; Jongiareonrak et al., 
2006:1216; Trespalacios and Pla, 2007:264). 
Bunun yanında bazı çalışmalarda TGaz ile 
bazı katkı maddeleri birlikte kullanılmış ve 
ürün özellikleri üzerindeki etkileri incelen-
miştir. Tsao ve ark. (2002:3502) bisülfit uy-
gulanan soya proteinlerinin TGaz için iyi bir 
substrat olduğunu ve farklı et parçalarının 
bağlanmasında kas proteinleri ile çok iyi bir 

etkileşim sağladığını, bu yolla da şekillendi-
rilmiş et ürünleri üretiminde iyi bir potansiyel 
oluşturduğunu bildirmişlerdir. 

Carballo ve ark. (2006:692), et ürünlerinde 
bağlama maddesi olarak TGaz ve kazeinat 
kompleksini kullandıkları çalışmada, daya-
nıklılığın ve çiğnenebilirliğin bu kompleksi 
içeren ürünlerde daha iyi sonuç verdiğini bul-
muşlardır. 

Pietrasik ve Chan (2002:91) yaptıkları ça-
lışmada κ-carragenan, yumurta albümini ve 
izole edilmiş et kaynaklı olmayan proteinle-
rin, MTGaz varlığında veya yokluğunda sı-
ğır eti jellerinin kalite karakteristikleri üze-
rindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışma 
sonucunda, et kaynaklı olmayan proteinle-
rin kullanılması ile elde edilen jellerde daha 
düşük sertlik, elastikiyet ve lezzet görülmüş 
ve bağlama özellikleri daha zayıf olarak bu-
lunmuştur. MTGaz ilavesinin su tutma kapa-
sitesi ve tekstürel parametreleri geliştirdiği 
halde, et kaynaklı olmayan proteinlerin kul-
lanıldığı jellerin tekstürünü değiştirmediği 
tespit edilmiştir. Bununla birlikte MTGaz ve 
κ-carragenan arasında interaksiyon gözlen-
miş ve kombinasyonun jellerin niteliğini ve 
kırmızılığını düzelttiği kaydedilmiştir. Bu 
çalışmaya paralel olarak birçok çalışmada 
et ürünlerinde jel kuvveti ve yapısal özellik-
lerin gelişimi için TGaz ile birlikte kurutul-
muş elma lifi, kitosan, kan plazması, sodyum 
kazeinat, jelatin gibi et kaynaklı olmayan 
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proteinler ile NaCl, KCl, CaCl2 gibi katkılar 
kullanılmış ve hepsinden olumlu sonuç alın-
mıştır (Kurt ve Zorba, 2004:357; Colmene-
ro et al., 2005:781, Guillen et al., 2005:103; 
Kolodziejska et al., 2006:404; Pietrasik et al., 
2007:915).

Son zamanlarda tüketicilerin hayvansal yağ 
içeriği az olan ürünlere yönelmeleri, ayrıca 
ekonomik olmaları nedeniyle kümes hayvan-
ları özellikle de tavuk eti tüketimini önemli 
ölçüde arttırmıştır. Ancak tavuk etinden yapı-
lan sosis gibi bazı ürünlerin tekstürleri zayıf 
karakterlidir. Tavuk etinden yapılan sosisle-
rin jel gücü, sığır ve domuz etinden yapılan-
lara kıyasla daha düşüktür. Bu tür ürünlerin 
tekstürlerinin geliştirilmesinde fosfatlar gibi 
katkılardan yararlanılmaktadır. Ancak tüke-
ticilerin katkı kullanımı konusundaki bilinçli 
davranışları, araştırmacıları bu tür ürünlerde 
katkı kullanımını sınırlandırma çalışmaları-
na teşvik etmektedir. Yapılan bir çalışmada 
tavuk etinden yapılan sosislerde soya prote-
ini, kazein ve peyniraltı suyu proteinlerinden 
TGaz’ın katalizörlüğünde oluşturulan biyo-
polimerler kullanılmıştır. Elde edilen sonuç-
lara göre, başta ürünün tekstürü olmak üzere, 
ısı stabilitesi ve emülsiyon özelliklerinin ge-
liştiği gözlenmiştir (Kurt ve Zorba 2004:359). 

MTGaz ve sodyum kazeinatın tavuk döner 
kebabın kalitesi üzerindeki etkisinin ince-
lendiği bir araştırmada SDS-Page analizi ile 
elde edilen bulgulara göre MTGaz ilavesinin, 

sodyum kazeinat ile beraber kullanılsın ya da 
kullanılmasın et proteinleri arasında çapraz 
bağlanmalar meydana getirdiğini göstermiş-
tir. Yine bu çalışmada tekstür sonuçlarına 
göre enzimin sodyum kazeinat ile beraber 
kullanılması durumunda tavuk etinin yapış-
ma özellikleri üzerine oldukça etkili olduğu 
saptanmakla birlikte, duyusal olarak örnek-
lerde herhangi bir farklılık gözlenmemiştir 
(Kılıç, 2003:417). 

Ahhmed ve ark. (2007:455) yaptıkları bir 
araştırmada mikrobiyal transglutaminaz kul-
lanarak üretilen tavuk ve sığır sosislerinde 
tekstürlerdeki gelişimi incelemişlerdir. Araş-
tırma sonuçlarına göre MTGaz ile muamele-
nin, özellikle 80oC’de pişirilen sığır etlerin-
de olmak üzere, her iki et tipinde de önemli 
ölçüde sıkı yapı sağladığı bildirilmektedir. 
MTGaz ile muamele edilen her iki et tipin-
de protein konsantrasyonu ve suda çözünür 
protein ekstraktı az miktarda azalma göster-
miştir. Elde edilen veriler ışığında MTGaz’ın 
fonksiyonel özelliklerinin onu yararlı bir 
protein bağlayıcı ajan yaptığı ve sosis gibi et 
ürünlerinin protein fonksiyonları üzerine po-
zitif etki yaparak tekstür ve jelleşmeyi geliş-
tirdiği sonucuna varılmıştır.

TGaz kullanımı örneklerin verimlerinde de 
artış meydana getirmektedir. Tseng ve ark. 
(2000:427) farklı konsantrasyonlarda (% 0, 
0.05, 0.1, 0.2, 0.4 ve 1) TGaz ilavesiyle üret-
tikleri düşük tuz içerikli tavuk köftelerinin 
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kalitesini araştırmışlar ve yaptıkları araştırma 
neticesinde tavuk köftelerinde verimin % 0.4 
ve 1 TGaz içeren örneklerde, kontrol grubuna 
göre önemli düzeyde yüksek olduğunu bildir-
mişlerdir. Bunun nedeninin de TGaz içeren 
tavuk köftelerinin emülsiyon stabilitesi ve 
hidrasyon özelliklerinin daha iyi olmasından 
kaynaklandığını belirtmişlerdir. 

Baytar (2010) TGaz enzimi ve NaCl’nin ta-
vuk köftelerinin çeşitli özellikleri üzerinde-
ki etkilerini araştırdığı çalışmasında; köfte 
üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan 
TGaz enziminin, fiziksel-kimyasal paramet-

reler üzerindeki, NaCl’nin de duyusal, fizik-
sel-kimyasal, teknolojik ve tekstürel para-
metreler üzerindeki etkisinin önemli olduğu-
nu saptamıştır. 

Yine Uran ve ark. (2013:331), TGaz ilave 
ederek ürettikleri tavuk köftelerinin tekstür 
değerlerinde, kontrol gruplarına göre önemli 
ölçüde artış; pişirme kayıplarında ise önemli 
ölçüde azalma olduğunu bildirmişlerdir.

Bütün bu çalışmaların dışında TGaz enzimi 
kullanılarak üretilmiş çeşitli et ürünleri üzeri-
ne yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçla-
ra ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Çeşitli Et Ürünlerinde TGaz Kullanımı ve Elde Edilen Sonuçlar

Denendiği Ürün(ler) Elde Edilen Sonuçlar Referans
Mekanik ayrılmış tavuk 
etinden surumi üretimi

Ürünlerin reolojik özelliklerinde 
olumlu gelişme

(Stangierski et al., 
2014:13)

Tavuk ve sığır etinden  
hazırlanmış miyofibrilar 
protein preperatları

Ürünlerin jel yapısı ve tekstürel 
özelliklerinde gelişim

(Ahhmed et al., 
2009:354)

Taze domuz etinden 
hazırlanmış kıyma

Ürünlerin bazı tekstürel (sertlik, 
elastikiyet ve yapışkanlık) 
özelliklerinde artış

(Herrero et al., 2008:25)

Kuru kürlenmiş jambon Ürünlerin duyusal özelliklerinde 
artış

(Jira et al., 2017:81) 

Piliç burger üretimi Ürünlerin tekstürel özelliklerinde 
artış, pişirme kaybında düşüş

(Uran and Yilmaz, 
2018:19)

Domuz etinden hazırlanan 
çeşitli ticari ürünler

+4oC’de depolanan ürünlerin jel 
kuvvetinde artış

(Lantto et al., 
2006:1117)

Domuz etinden izole 
edilen miyofibrilar protein 
preperatları

Ürünlerin jel kuvveti ve pişirme 
veriminde artış

(Lee et al., 2017:95)

Tavuk etinden hazırlanmış 
jel preperatları

Ürünlerin elastik yapı ve 
kıvamlarında artış

(Chanyongvorakul et 
al.,  1995:483)

Tavuk göğüs etinden 
üretilen biftek örnekleri

Ürünlerin duyusal özelliklerinde 
gelişim

(Cofrades et al., 
2011:373)

PSE Hindi etinde üretilen 
jel preperatları

Daha sıkı ve kararlı jel oluşumu (Purma Adıbelli, 2015)

Domuz eti parçalarından 
hazırlanan karışımlar

Ürünlerin yapında gelişim ve 
genel kabul edilirliğinde artış

(Dimitrakopoulou et 
al.,  2005:743)

SU ÜRÜNLERİNDE TGAZ KULLANI-
MI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Su ürünleri proteinler, amino asitler, mineral-
ler ile  başta eikosapentaenoik (EPA) asit ve 

dokosaheksaenoik (DHA) asit olmak üzere 
çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) gibi ya-
rarlı besinlerin önemli bir kaynağıdır (Palme-
ira et al., 2016:227). Balık tüketiminin bes-
lenme üzerine faydaları ve yüksek sindirile-
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bilirliği çok sayıda çalışma ile doğrulanmıştır 
(Martelo-Vidal et al., 2016b:341).  

Su ürünlerinde TGaz enzimi kullanımı üze-
rine uzun süredir çalışmalar yapılmakta ve 
özellikle su ürünleri işlenmesiyle oluşan ba-
lık parçalarının değerlendirilmesi üzerinde 
durulmaktadır. TGaz enzimi balık eti parçala-
rının birleştirilerek yeni ürün eldesine imkan 
sağlamakta, bu durum da ekonomik ve yük-
sek besin içeriğine sahip su ürünlerinin ya-
pılmasını mümkün kılmaktadır. Bu tür balık 
ürünleri, düşük kalitedeki balık türlerinin kas 
parçalarının ya da filetosu çıkarılan değerli 
balık türlerinden kalan et parçalarının kıyma 
haline getirilip yeniden yapılandırılması tek-
nolojisi ile yapılabilmektedir (Raharjo et al., 
1995:68).  

Son yıllarda taze ürünler için artan talep, bü-
tün haldeki balık kası özelliklerine ve görünü-
şüne benzer yapıya sahip parçalanmış ya da 
kıyılmış çiğ balık etine dayalı yeniden yapı-
landırılmış ürünler üzerine çalışma girişimle-
rini teşvik etmiştir (Moreno et al., 2010:394). 

Yeniden yapılandırma teknolojisi, birçok ti-
cari ve ticari olmayan balık türlerinin yanı 
sıra fileto haline getirilmiş balıklardan geriye 
kalan kırpıntı etlerin de kullanımına imkan ta-
nımaktadır (Martelo-Vidal et al., 2016b:341). 

Su ürünlerinin işlenmesinden geriye kalan 
balık eti parçalarının yeniden yapılandırıla-
rak değerlendirilmesine en iyi örnek surimi-

dir. Surimi, soğuk suyla yıkanmış mekanik 
olarak ayrılmış balık etinden elde edilen kon-
santre miyofibrilar proteindir. Teorik olarak, 
surimi üretmek için herhangi bir balık kulla-
nılabilir, ancak özellikleri surimi jeli, balık 
türlerine bağlı olarak değişir (Chanarat and 
Benjakul, 2013:929). 

Hammadde olarak yetersiz miktarda yağsız 
balık bulunması nedeniyle uskumru vb. gibi 
koyu renkli pelajik balıklar surimi üretimi 
için artan ilgi görmüştür. Bununla birlikte, 
yüksek miktarda lipid ve miyoglobin içeren 
koyu renkli kasın içeriğinden dolayı bu türler-
den yüksek kalitede surimi elde etmek zordur. 
Genel olarak, geliştirilmiş jel gücü ve beyaz-
lık ile yüksek kaliteli surimi, yıkama işlemin-
den önce mümkün olduğunca fazla miktarda 
koyu kasların çıkarılmasıyla elde edilebilir 
(Balange and Benjakul, 2009:1693).

Geleneksel surimi üretimi, mekanik olarak 
ayrılmış balık kıymasından sarkoplazmik 
proteinlerin, yağların, kanın ve pigmentlerin 
sürekli yıkamak suretiyle kaldırarak miyofib-
rilar proteinleri yoğunlaştırmayı amaçlamak-
tadır (Park et al., 1997:577). Bununla birlik-
te, geleneksel yıkama düşük bir verime neden 
olmaktadır. Bu problemin üstesinden gelmek 
ve üründe jel özelliklerini geliştirmek için pH 
değişim prosesi gibi yöntemler kullanılabil-
mektedir (Chanarat and Benjakul, 2013:929). 
Bununla birlikte surimi veya protein izolat-
larının jel özelliklerini geliştirmek için, pro-
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teinlerin polimerizasyonu teşvik etmek mak-
sadıyla mikrobiyal TGaz yaygın olarak kulla-
nılmaktadır (Benjakul et al., 2008:239).

TGaz enziminin çeşitli su ürünlerinde kulla-
nımı üzerine yapılan araştırmalar ve elde edi-
len bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Chanarat 
ve Benjakul (2013:929-937) yaptıkları çalış-
mada uskumru (Rastrelliger kanagurta) ba-
lığından hazırlanan kıyma, surimi ve protein 
izolatlarına farklı konsantrasyonlarda TGaz 
enzimi ilave ederek kalite özelliklerini ince-
lemişlerdir. Elde edilen verilere göre oluştu-
rulan jellerin su içeriğinde düşüş ve jellerde 
daha yoğun ağ yapısı oluşumu gözlemlemiş-
lerdir.

TGaz enzimi beraberinde balık eti kaynaklı 
yenilebilir jelatin filmi üretimi üzerine de ça-
lışmalar mevcuttur. Özellikle jelatin ve kolla-
jen gibi protein kaynağı olarak balık derisi gibi 
balık sakatatları kullanılabilmektedir. Ancak 
balık derilerinden üretilen balık filmleri diğer 
doğal polimer filmler gibi esnek değildir ve 
plastifiye edilmesi gerekmektedir (Piotrows-
ka et al., 2008:1362-1363).  Bununla birlikte 
jelatin filmleri,  diğer proteinlerden yapılan 
filmlerle benzer şekilde sentetik materyallere 
göre yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir 
(Sztuka and Kolodziejska, 2009:1062). Ça-
lışmalarda özellikle TGaz enzimiyle geçir-
genliğin azaltılması ve bariyer özelliklerin 
geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır.

TGaz enziminin su ürünlerinin kalitesinin 
muhafazası ve raf ömrü üzerine etkisinin 
belirlenmesi amacıyla da kullanıldığı çalış-
malar bulunmaktadır. Tokay ve Yerlikaya 
(2017:940) yaptıkları çalışmada MTGaz ile 
muamele ettikleri balık filetolarını (Scomber 
scombrus) buzdolabı koşullarında depolaya-
rak kalite değişimlerini incelemişlerdir. Elde 
ettikleri sonuçlara göre orta düzeyde (7 u/g) 
enzim uygulamasının balığın kalitesinin ko-
runması açısından en iyi sonuç verdiği bildi-
rilmiştir. Ayrıca bu çalışmada enzim konsant-
rasyonundaki artışın örneklerde oksidasyonu 
engellediği ve mikrobiyal gelişimi önlediği 
belirtilmiştir. Yine enzim ilavesinin balık ka-
sının sıkılığını arttırdığı ve başlangıçtaki teks-
tür yapısını koruduğu da gözlenmiştir. Başka 
bir çalışmada Yerlikaya ve ark. (2017:815) 
gökkuşağı alabalığı kıymasını farklı konsant-
rasyonlarda TGaz enzimi ile muamele ettik-
ten sonra bu karışımları buzdolabı ortamın-
da depolayarak kalite değişimleri yönünden 
incelemişlerdir. Çalışmada enzim ilaveli ör-
neklerde balığın bozulma indikatörleri olan 
TVB-N ve TMA-N değerlerinin, enzim ila-
ve edilmeyen kontrol grubu örneklerine göre 
daha düşük bulunduğu belirlenmiştir. Yine 
bu çalışmada enzim konsantrasyonundaki ar-
tışla birlikte örneklerin toplam psikrofilik ve 
koliform bakteri gelişiminin engellendiği de 
görülmüştür. Çalışma sonucunda TGaz kul-
lanımının, uzun raf ömrüne sahip ürün elde 
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etmek için su ürünleri işleme teknolojisi açı-
sından yararlı olabileceği vurgulanmıştır.

Tablo 2. Çeşitli Su Ürünlerinde TGaz Kullanımı ve Elde Edilen Sonuçlar

Denendiği Ürün(ler) Elde Edilen Sonuçlar Referans
Barlam balığından 
(Merluccius merluccius) 
hazırlanmış düşük tuz 
içerikli balık karışımları

Yeniden yapılandırılmış ürünlerin 
elde edilmesi imkanı ve bu 
ürünlerin ticari etlere benzer yapıya 
sahip olması

(Martelo-Vidal et al., 
2016a:182)

Balık derisinden 
elde edilmiş jelatin 
hidrolizatları

Ürünlerin antioksidan özelliklerinde 
ve doğal halde bulunmayan 
bileşenlerin biyoaktivitesinde artış 

(Hong et al., 2014:285)

Balık miyofibrilar 
proteininden kaplama 
materyali üretimi

Materyalin gerilme mukavemeti ve 
uzama kabiliyetinde önemli ölçüde 
gelişim 

(Rostamzad et al., 
2016:1)

Balık kıymasından 
hazırlanan karışımlar

Ürünlerin oluşum ve jelleşme 
kabiliyetinde önemli ölçüde gelişim

(Binsi and 
S h a m a s u n d a r , 
2012:1922)

Surumiden yapılan jel 
karışımları

Daha güçlü ve sert jel ağ yapısı 
oluşumu

(Herranz et al., 
2013:24)

Beyaz tuna (Thunnus 
alalunga) balığı etinden 
yapılan düşük tuz içerikli 
karışımlar

Düşük sıcaklıkta yeniden 
yapılandırılmış ürünlerin eldesi 
imkanı

(Martelo-Vidal et al., 
2016b:341)

Ringa (Tenualosa ilisha) 
balığından surimi üretimi 
esnasında oluşan işleme 
atıklarından jelatin eldesi 

Üründe daha güçlü jelleşme özelliği 
ve yoğun protein bandları oluşumu 

(Norziah et al., 
2009:1610)

İnci kefali (Alburnus 
tarichi) balığından köfte 
üretimi

Köftelerin tekstürel, duyusal ve 
teknolojik özelliklerinde olumlu 
yönde gelişim

(Çiftçi, 2010)
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SONUÇ 

Yapılan çalışmalar şunu açıkça ortaya koy-
maktadır ki, TGaz enzimi kullanılarak pek çok 
gıda ürünün fonksiyonel özelliği iyileştirilip, 
geliştirilebilmektedir. Özellikle proteinlerin 
çapraz bağlanmasını sağlayarak et ürünlerinin 
tekstürel yapıdaki problemlere önemli ölçüde 
fayda sağlayarak su tutma kapasitesinde ve 
yapının dayanımını arttırmada önemli nitelik-
ler kazandırmaktadır. Tüm bu veriler ışığın-
da dikkatle bakıldığında et ürünlerinde insan 
sağlığını tehdit eden gıda katkı maddelerinin 
kullanımı yerine insan sağlığını açısından hiç 
bir zararı olmayan, hatta ürünün besinsel de-
ğerinde artış meydana getiren TGaz enziminin 
kullanılması çok daha makul görülmektedir. 
Bu nedenle ekonomik açıdan da üretimi çok 
pahalı olmayan ve ülkemizde yurt dışına oran-
la üzerinde çok fazla çalışma yapılmamış olan 
bu enzimin kullanımının gıda teknolojisi açı-
sından büyük bir yenilik getirip, oldukça fay-
da sağlayacağı açıkça görülmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: In recent years, enzymatic changes in the functional properties 
of proteins and in order to improve nutritional value in terms of human health have become 
important initiatives of food technology. For this reason, enzymes are widely used to improve 
and make better the functional properties of proteins. Most of the enzymes used for this purpose 
are proteases which are common in nature. Apart from these, a few rare enzymes can be used in 
modifying the proteins. Enzymes that have a specific place by moving the change in the textural 
structure are enzymes that can cross-link proteins. For this reason, transglutaminase (TGase) is 
the preferred enzyme in food technology for the modification and functional development of 
proteins. TGase has important relevance in increasing the biologically mechanical resistance of 
the protein structure of living tissues. Therefore, these enzymes also improve the properties of 
foods that contain high amounts of protein in their structures. The ability of these enzymes to 
exhibit activity over a wide temperature and pH range, which is among the advantages of this 
enzyme, makes the enzyme available to many foods. In this sense, the group in which the TGa-
se enzyme gives the best results is meat and meat products. Therefore, the TGase enzyme can 
be used in meat and meat products to provide gelling, to form a solid structure, to obtain new 
products and to replenish nutritional values. The use of the TGase enzyme in the meat industry 
is described as cold gelling of muscle proteins. By virtue of this feature, the transglutaminase 
enzyme provides the cold gelation of reconstituted meat products, emulsified meat products, 
traditionally thermally gelled products and combining small meat parts which have low econo-
mic value. In the case of low protein solutions or in the presence of low fat and protein in the 
solution, the TGase enzyme makes it possible to improve gel structure, to increase the mechani-
cal strength, and to add the amino acid which is found to be the inadequate amount. On the other 
hand, it may become possible to minimize or eliminate the use of various additives which are 
detrimental to textural degradation and human health. Aim: As in many other processed foods 
such as meat and seafood, additives are used in order to give the products various properties. 
One of these additives is enzymes, and the TGase enzyme has become increasingly important 
among these enzymes. It is reported that these enzymes, which can be used in almost every 
food group, provide important benefits. In this study, the use of the TGase enzyme in meat and 
seafood is emphasized. In the research, results of many works done in this area have been add-
ressed.   Conclusion: Studies have shown that the functional properties of many food products 



90

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Ocak  / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 12 Yıl:2018

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
January / February / March / April Winter Spring Issue: 12 Year: 2018

ID:138 K:313
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

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

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

can be improved and developed using the TGase enzyme. This enzyme, particularly by provi-
ding cross-linking of proteins, provides a major solution to problems in the textural structure 
of high protein content foods such as meat and seafood. In addition, the TGase enzyme has 
important qualities in increasing the water holding capacity and the strength of the structure of 
meat and seafood. It has been observed that the results most frequently expressed in the studies 
of enzymes used in meat products are increased water holding capacity, improvement of tex-
tural properties, decrease in cooking losses, increase in nutritional content, and development 
in structural qualities. In addition, the enzyme has allowed the adhesion of meat pieces, thus 
allowing both the evaluation of process wastes and the creation of new products. Similar cases 
have been reported in studies using the TGase enzyme in seafood. The use of this enzyme has 
made very important gains, especially in products where gel structure is very important and 
the process waste is evaluated in the production of various foods like surimi. There are also a 
number of studies have shown that the use of TGase enzyme in seafood has a positive effect 
on shelf life. It is thought that it would be beneficial to produce this enzyme in our country and 
to use it in many foods, mainly meat and seafood. More qualified products will be available 
in this way. In addition, this situation will contribute to the country’s economy. Apart from all 
this, the use of this enzyme instead of many suspicious additive substances for the purpose of 
performing various tasks in foods will be more suitable for health. For this reason, there is a 
need to work more especially in our country about the TGase enzyme, where many studies have 
been done abroad. 
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lışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş 
ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

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

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



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

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. 
Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan 
çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda 
sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi ol-
mayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde 
kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına 
uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile oku-
yucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek 
makale baz alınarak yapılmaktadır. 
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YAYIN İLKELERİ

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

• YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ 
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER 
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR 
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE 
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.



PUBLICATION PRINCIPLES

1 Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ. 
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for 
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the 
relevant author(s).

2 Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted 
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3 The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4 In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first. 
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole res-
ponsibility.

5 The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250 
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, sco-
pe, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish 
and English parts.

6 If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at 
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant 
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a 
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7 Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the jo-
urnal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and manage-
ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

8 Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 



line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can cla-
im a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in 
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding eva-
luation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief 
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) 
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three de-
mands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The 
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor 
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling 
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these 
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes 
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief 
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the 
right to impose sanction on the decision made.

9 English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-
dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 



bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 



relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-



tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIPLES, 
AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO 
IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS 
IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

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

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

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

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

 



 

REFERENCES WITHIN PAPER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).
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•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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