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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. Şimdiden destek ve 
katkılarınızdan dolayı teşekkür eder gelecek sayılarda yeniden görüşmek üzere esenlikler dileriz. 

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

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

Prof. Dr. Bülent EKER
Baş Editör 
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Dear readers, precious scholars.,

In this issue of our journal, there are a total of 04 research, application, literature, and compilation 
studies. In this issue of the journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support 
us with their valuable studies. We would also like to express our thanks and appreciation to the precious 
arbitration committee members who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers 
with their worthful efforts and contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the 
efforts of the editorial board, system management, and the precious scholars taking place in the editorial 
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Öz: Açıklama ve Önem:  Bu çalışma ile giderek daha fazla hayatımıza 
giren ve hayatlarımızın artık vazgeçilmez bir parçası olan teknolojinin 
özellikle son yılda mühendislik alanında en yoğunlaştığı sonlu eleman-
lar yönteminin hangi uygulamalarda ne amaçla tercih edildiği, sonlu 
elemanlar yönteminin karar verme aşamalarındaki rolü ve sonuçların 
doğruluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla makine mühendisliği 
başta olmak üzere sonlu elemanlar yöntemini en fazla kullanan havacı-
lık ve mekatronik gibi makine mühendisliği ile konu olarak çakışabilen 
mühendislik alanlarını da kapsayan çalışmalar incelenmiştir. Amaç: 
Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesine paralel tüm sektörlerde 
yeni uygulamalara yer verilerek verimlilik artışı sağlanmaya çalışıl-
maktadır. Bu açıdan yeni teknolojiler uygulama alanına girmektedir. 
Bu teknolojiler içinde gerek malzemenin gerekse malzeme kümeleri-
nin oluşturduğu yapıların belli bir ekonomik süreç içinde karşılaşabile-
ceği olaylara yanıtlarının hangi yönde olacağı önemli bir konu olmak-
tadır. Sonuç: Sonuç olarak mühendislik alanında sonlu elemanlar yön-
teminin kullanılmasının avantajları ve dezavantajları ortaya konulmaya 
çalışılmıştır Sonlu Eleman Yönteminin diğer nümerik yöntemlere göre 
kullanılan sonlu elemanların ve şekillerinin ve boyutlarının değişken-
liği sebebiyle ele alınan bir cismin geometrisi tam olarak temsil edi-
lebilmesi, bir ya da birden fazla delik veya köşeleri olan bölgelerin 
kolaylıkla incelenebilmesine olanak sağlaması, değişik malzeme ve ge-
ometrik özelliklere haiz cisimlerin incelenebilmesi ve sınır koşullarının 
kolayca uygulanabilmesi gibi avantajlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Mühendislik, Sonlu Elemanlar, Makine

Abstract: Definition and Importance: With this study, it has been 
tried to determine the applications of finite element method which is 
the most intensified part of our life, which technology is used in the last 
year, which applications are preferred in finite element method. For this 
purpose, mechanical engineering such as aerospace and mechatronics, 
which mainly use mechanical engineering, are studied. Aim: The aim 
of this study is to increase productivity by applying new applications 
in all sectors parallel to the rapid development of technology. In this 
respect, new technologies are included in the field of application. In 
these technologies, it is an important issue in which direction the re-
sponses of the structures formed by both material and material clusters 
to the events that may occur in a certain economic process. When we 
talk about expressing the design of the object to be produced in the fi-
nite element method with finite points, it is assumed that all substances 
present in nature are composed of infinite points. Thus, the prototype 
should be removed by subjecting the product to be designed with a lim-
itation. At this point, it is possible to make finite element analysis finite 
point agricultural machine finite with the desired limitations. Conclu-
sion: According to the studies in the field of engineering, it is possible 
to reach the solution in a shorter time by modelling with the help of 
various finite element software. For this reason, it will be useful to use 
related software in analyzing and analyzing problems in various fields 
of engineering. In addition, as it is tried to be revealed in the studies 
presented in this study, it has been shown that the successful solution 
of the problems using various software while using the finite element 
method depends on the very good modelling of the problem discussed. 
Finite element method is more advantageous in terms of practical and 
low-cost solutions. Therefore, it can be said that finite element software 
is an important point in solving complex problems in engineering fields 
or in other fields of science. As a result, the advantages and disadvan-
tages of using the finite element method in the field of engineering have 
been tried to be explained. It has the advantages of being able to be 
examined easily, examination of the objects having different materials 
and geometric properties and easy application of boundary conditions.

Key Words: Engineering, Finite Elements, Mechanics
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Doğada karşılaştığımız her olay fizik kanun-
larının yardımı ve matematik diliyle anla-
şılmaya çalışılmaktadır. Gerçekleşen bütün 
olaylarda, o olayın kendisine ait büyüklükler 
yardımıyla cebirsel, diferansiyel veya integral 
denklemler vasıtasıyla ifade edilebilmektedir. 
Karmaşık bir sorun veya problem, çözümü 
bilinen veya kavranması daha kolay olan alt 
bileşenlere ayrılarak, daha anlaşılır bir hale 
getirilerek, oluşturulan bu alt bileşenleri çö-
züp birleştirilerek ana problemin çözümü 
sağlanabilmesi sonlu elemanlar yönteminin 
temelini oluşturmaktadır. Bu matematik di-
linin çözülmesi için bilgisayarlardan yardım 
alarak grafiksel çözümlemelerle sonuçlar 
daha kolay yorumlanabilmektedir.

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesine 
paralel tüm sektörlerde yeni uygulamalara 
yer verilerek verimlilik artışı sağlanmaya ça-
lışılmaktadır. Bu açıdan yeni teknolojiler uy-
gulama alanına girmektedir. Bu teknolojiler 
içinde gerek malzemenin gerekse malzeme 
kümelerinin oluşturduğu yapıların belli bir 
ekonomik süreç içinde karşılaşabileceği olay-
lara yanıtlarının hangi yönde olacağı önemli 
bir konu olmaktadır. Sonlu elemanlar yönte-
minde imal edilecek nesnenin tasarımını son-
lu noktalarla ifade etmekten söz ettiğimizde, 
doğada mevcut olan bütün maddelerin sonsuz 
noktadan oluştuğu kabul edilir. Böylece tasa-
rımı yapılacak ürünün bir sınırlamaya tabi tu-

tularak prototipinin çıkarılması gerekmekte-
dir. Bu noktada sonlu elemanlar analizinden 
faydalanarak sonsuz noktadan oluşan tarım 
makinesini, istenen sınırlamalarla sonlu hale 
getirebilmektedir. (Aldağ, 2015)

Sonlu elemanlar yöntemi (SEY), genellikle 
matematikçiler, mühendisler ve bilim adam-
ları tarafından kullanılan bir bilgisayar simü-
lasyonu tekniğidir. (Huebner et al., 2008;Pat-
hare & Opara, 2014) Bir ürünün gerçek dünya 
kuvvetlerine, titreşime, ısıya, akışkan akışına 
ve diğer fiziksel etkilere nasıl tepki vereceğini 
tahmin etmek için kullanılabilecek sayısal bir 
tekniktir. SEY, bir ürünün tasarlandığı şekilde 
işlevini yerine getirip getirmediğini veya kırı-
lıp kırılmadığını gösterebilir. SEY’in ilk defa  
kullanıldığı tarihi kesin olarak belirlemek zor 
olmakla birlikte, konsepti, karmaşık elastiki-
yet ve yapısal analiz problemlerini çözme ih-
tiyacıyla inşaat ve havacılık mühendisliğinde 
Hrennikoff (1941) ve Courant (1943)’ın öncü 
çalışmalarıyla başladığı kabul edilebilir. Son 
yıllarda, SEY’i içeren yüksek hacimli hesap-
lamalar için bilgisayarların kullanımı geniş 
yayılım göstermiştir. (Hughes, 2012)

Klasik rijit gövde analizi çoğu dinamik prob-
lemler için yetersiz kalmaktadır. Elastik göv-
de yaklaşımı ise çok sayıda kısmi türevli dife-
ransiyel denklemin çözümünü gerektirmekte-
dir. Kompleks yapıları, özellikle homojen ol-
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mayan yapıya sahip olanları, sonlu elemanlar 
yöntemi ile çözmek çok kolay olmaktadır.1

Fiziki şartlarda mevcut olan bilginin, belir-
li koşullar altında mühendislik tasarımlarını 
yapmak ve doğru kararları almaya yardımcı 
olması sonlu elemanlar yönteminin mühen-
dislik hesaplamalarının temel hedefi olmak-
tadır.  Sonlu elemanlar yöntemi mühendisle-
rin yapısal analizlerini yürütmek için en sık 
kullandığı yöntem olmaya devam ediyor. (Bi-
ancolini & Brutti, 2003)

Yeni prototipleri uygulamadan önce, yeni ta-
sarımın veya işlemin performansını tahmin 
edebilme yeteneği nedeniyle, sonlu eleman-
lar yöntemi birçok mühendislik tasarımının 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.(Schal-
dach et al. , 2000)

Analiz edilecek yapının gücünün bilin-
mesi, isabetli bir şekilde karar vermede 
önemli bir faktör olarak vurgulanmaktadır. 
(Kheyr & Mortezaei, 2007) Basit tasarım 
ve değerlendirme prosedürlerinin kullanımı, 
birçok yapının performansını, özellikle de ni-
hai mukavemet, elastikiyetsiz davranış, tep-
ki ve yük dağılımı gibi özelliklerini gerçekçi 
olarak değerlendiremeyebilir. Bu davranışları 
tahmin edebilmek için kapsamlı analitik yön-
temlerin veya deneysel denemelerin kullanıl-
ması gerekmektedir. Pek çok durumda yeterli 

1 http://www.yildiz.edu.tr/~cdemir/sonlu_elemanlar.
pdf

ekonomik ve uygun şartları yaratmak müm-
kün olamayabilmektedir. Sonuç olarak, çoğu 
yapının performansını tahmin etmek için son-
lu elemanlar yönteminin potansiyeli artmıştır. 
(De Borst et al., 2012) 

Sonlu elemanlar yöntemi giderek daha fazla 
bir şekilde, çokça vakit alan ve yüksek ma-
liyetli denemelerin yerini almakta ve ilgili 
model doğrulandıktan sonra farklı üretim sü-
reçleriyle birlikte değişen parametrelerin et-
kilerini incelemek için fırsatlar sunmaktadır. 
(Defraeye et al., 2013)

KAPSAM

(Fetvacı & İmrak, 2004) yaptıkları çalışmada 
modellemede sağladığı kolaylıklar sonlu el-
emanlar metodunun dişli çarkların gerilme 
analizinde kullanılmasını sağladığını bil-
dirmişlerdir. Kavramadaki dişli çiftindeki 
dişdibi gerilmelerinin incelenmesine imkân 
sağlayan dişli çark sonlu eleman modeli elde 
edilmiş ve literatürdeki modellerle karşılaş-
tırmışlardır.

Sonlu Elemanlar Yöntemi mühendislikte 
malzemelerin veya sistemlerin dış etkenlere 
(kuvvet, ısı, elektrik, vb.) karşı davranışları-
nın analizinde kullanılan nümerik bir metot-
tur. SEY yapısal statik hesaplamalarda rijitlik 
matrisi {K} ile deformasyonlar matrisinin 
{u} kuvvetler matrisine {F} eşitlenmesi ile 
kurulan matematik modelin nümerik çözü-
münü içerir. SEY’i kullanan çok sayıda bilgi-
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sayar programı mevcuttur; ALGOR™, COS-
MOS/M™, NASTRAN™, ABAQUS™ ve 
ANSYS™ bunlara örnek olarak verilebilir. 
(Güntekin, 2009)

Bakır ve porselen malzemeler; elektrik elekt-
ronik, elektromekanik ve uzay sanayinde, bir-
likte kullanılmaktadır.  Özel kaynak yöntem-
lerinden biri olan difüzyon kaynağı; kusursuz 
bir ara yüzey ve yüksek sıcaklıkta mekanik 
direnç sağladığı için bakır ve porselen mal-
zemelerin birleştirilmesinde tercih edilmiştir. 
Deneyler sonrasında, kaynaklı numunelere 
kesme testi uygulanarak kaynaklı bölgenin 
mukavemeti araştırılmış ve sertlik değişim-
leri incelenmiştir.  Kesme testi sonuçlarına 
göre, en iyi kaynak dayanımına sahip nu-
munelerin parametreleri esas alınarak, sonlu 
elemanlar yöntemine göre, bilgisayar destekli 
analiz programında, termal analiz ve yapısal 
analiz yapılmıştır.  Analiz sonuçları ve deney 
sonuçları karşılaştırılarak, her iki malzemede 
homojen ısı dağılımı sağlanana kadar deney 
esnasında ısıtma ve soğutma süreleri arttırıl-
mıştır.  Böylece malzemelerin farklı termal 
özelliklerinden kaynaklanan heterojen ısı da-
ğılımı giderilmiştir.(Tolun & Çelik, 2013)

Önden yüklemeli bir çamaşır makinesinin 
sıkma aşaması sonlu elemanlar metodu ile 
modellenerek çamaşır makinesindeki parça-
ların yer değiştirmeleri ve parçalar üzerindeki 
gerilmeler öngörülmeye çalışıldığı araştırma 
için yapılan sayısal modellemede, dengesiz 

kütlenin etkisiyle oluşan merkezkaç kuvvet, 
tambur yüzeyine dinamik olarak etkitilmiştir. 
Bu etki, tambur hareket ettirilmeden dengesiz 
kütle hareket ettirilerek sağlanmıştır. Ayrıca 
çalışma kapsamında basitleştirilmiş rulman 
modellenmesi de gerçekleştirilmiştir. Ça-
lışma sonucunda belirli bölgelerden ölçüm-
ler yapılarak mevcut olan deneysel verilerle 
karşılaştırma yapılmış ve sonuçların uyumlu 
olduğu görülmüştür. Bu çalışmada elde edi-
len sonuçların, çamaşır makinesinin farklı 
bölgeleri için tasarım değişiklikleri ve iyileş-
tirmeler için yol gösterici olması amaçlandığı 
bildirilmiştir.(Özer et al., 2016)

(Karakaş et al., 2017) bildirdiğine göre üç fazlı 
6/4 kutuplu kısa kutup adımlı sargı yapısına 
sahip klasik bir Anahtarlamalı Relüktans 
Motorun (ARM) Ansoft/Maxwell kullanı-
larak sonlu elemanlar analizi yapılmışlar ve 
atalet momenti ile faz sargı direncinin tah-
min edilmesi için bir yöntem önermişlerdir. 
Atalet momentinin hesaplanması aşamasında 
Maxwell programının hassas alan hesaplama 
özelliğinden ve rotorun geometrik verilerin-
den faydalanılarak rotor kütlesi ve atalet mo-
menti hesaplamışlardır. Benzer şekilde moto-
run geometrik verilerinden faydalanarak bir 
faza ait sargı uzunluğu ve faz direnci değeri 
hesaplanmış, ve çalışmalarının son kısmında 
motorun Sonlu Elemanlar analizi yapmışlar-
dır. Analiz sonucunda literatüre uygun olarak 
elde edilen akı, endüktans ve moment karak-
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teristikleri ayrıntılı grafikler ile gösterildiğini 
bildirmişlerdir.

(Şahin et al., 2018) çalışmalarında farklı 
firmaların imal ettikleri kültivatör kazayağı 
uç demiri tipleri üzerine uygulanan 6 farklı 
yük altında gerilme ve deformasyonlar sonlu 
elemanlar yöntemi ile SolidWorks programı 
kullanılarak incelemiştir. Farklı kültivatör ka-
zayağı uç demirleri sabit ayağa iki civatayla 
sabitlenirken, kesme yapan tek bir uç demiri 
yüzeyine 6 farklı statik yükleme senaryosu 
uygulanmış ve sırasıyla 500 N, 1000 N, 1500 
N, 2000 N, 2500 N ve 3000 N olarak dikka-
te alınmıştır. Çalışmalarının sonucunda, S6 
yükleme kuvveti altında kültivatör kazayağı 
uç demirleri için S6 yükleme kuvveti altında 
maksimum eşdeğer gerilme değerleri 76.135 
MPa’dan 169.996 MPa’a kadar,  deformas-
yonlar ise 0.126 mm’den 0.232 mm’e kadar 
değişmiştir. En yüksek maksimum eşdeğer 
gerilme değeri B kazayağı uç demirinde bu-
lunurken, en düşük deformasyon ise diğer 
kazayağı uç demirleri arasında A kazayağı uç 
demirinde bulunmuştur. Maksimum eşdeğer 
gerilme değerleri kazayağı uç demirleri için, 
uç demiri malzemelerinin akma gerilme de-
ğerinden daha düşük olarak belirlenmiştir.

(De Simone et al., 2018) demiryolu 
uygulamaları için disk freninin yaydığı 
ses gürültüsünü deneysel bir araştırmanın 
sonuçlarını sunmuşlardır. Frenleme aşaması 
sırasında kararsızlığın başlamasının belir-

gin bir şekilde ortaya koyduğu ölçüm, disk 
freninin yaydığı gürültüyü ses yoğunluğu 
ölçümüyle bir test teçhizatı üzerinde gerçek 
ölçekte ölçümleme yapılmıştır. Hızlı Fourier 
Dönüşümü (FFT) kullanarak tespit edilen en 
güçlü frekansları belirlemişlerdir. İstikrarlı bir 
sistemi kararsız davranışa götüren yolu daha 
iyi anlamak için Ansys Workbench FEM ya-
zılımında modellenen diskin 3D CAD mode-
linin bir Sonlu Eleman Analizi (FEA) gerçek-
leştirerek bu gibi olayları analiz edilmeye ça-
lışılmıştır. Analiz edilen sistem bir çelik disk 
ve sürtünmeli malzemeden yapılmış bir dizi 
silindirden oluşan dört pedden oluşmaktadır. 
Böyle bir ped sistemi, sadece birkaç nokta-
da disk yüzeyinde hareket ettiğini varsayarak 
simülasyonu basitleştirmek için tasarlanmış-
tır. Sayısal sonuçlarla deneysel sonuçların 
uyumlu olduğunu bildirmişlerdir.

SONUÇ

Mühendislik alanında yapılan çalışmaların 
gösterdiğine göre matematiksel denklemlerin 
çözümü zor ve kompleks olan problemler çe-
şitli sonlu eleman yazılımları yardımıyla mo-
dellenerek çözüme daha kısa sürede ulaşmak 
mümkün olabilmektedir. Bu sebeple ilgili 
yazılımların mühendisliğin çeşitli alanların-
daki problemlerinin analizinde ve çözümle-
mesinde kullanılması yararlı olacaktır. Ayrıca 
bu çalışmada sunulan araştırmalarda orta-
ya konulmaya çalışıldığı gibi, sonlu eleman 
yönteminden faydalanılırken çeşitli yazılım 
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kullanarak problemler başarılı bir şekilde 
çözülebilmesinin ele alınan sorunun çok iyi 
derecede modellenmesine bağlı olduğu gös-
terilmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi uygu-
lamaları çözülmesi zaman alan sorunların 
pratik ve düşük maliyetle sonuca ulaştırması 
bakımından daha avantajlıdır. Dolayısıyla is-
ter mühendislik alanlarına yönelik kompleks 
problemlerin çözümünde isterse de diğer bi-
lim alanlarında sonlu elemanlar yazılımları 
önemli bir noktada oldukları söylenebilir.

Sonlu Eleman Yönteminin diğer nümerik 
yöntemlere göre kullanılan sonlu elemanla-
rın ve şekillerinin ve boyutlarının değişken-
liği sebebiyle ele alınan bir cismin geometrisi 
tam olarak temsil edilebilmesi, bir ya da bir-
den fazla delik veya köşeleri olan bölgelerin 
kolaylıkla incelenebilmesine olanak sağla-
ması, değişik malzeme ve geometrik özellik-
lere haiz cisimlerin incelenebilmesi ve sınır 
koşullarının kolayca uygulanabilmesi gibi 
avantajlara sahiptir.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: In this study, it has been tried to determine the applications of the 
finite element method which is the most intensified part of the engineering, which is the most 
important part of our lives, and the role of the finite element method in decision-making stages 
and the accuracy of the results. For this purpose, mechanical engineering such as aerospace and 
mechatronics, which mainly use mechanical engineering and finite element methods, have been 
investigated. It is a numerical technique that can be used to estimate how a product will react 
to real-world forces, vibration, heat, fluid flow and other physical effects. The finite element 
method can indicate whether a product performs its function as designed or broken. In recent 
years, the use of computers for high-volume calculations involving the finite element method 
has shown widespread. Before applying new prototypes, the finite element method has been 
reported to become an integral part of many engineering designs due to its ability to predict the 
performance of the new design or process. Classical rigid body analysis is insufficient for most 
dynamic problems. The elastic body approach requires the solution of several partial differen-
tial equations. Complex structures, especially non-homogeneous structure, is reported to be 
very easy to solve by finite element method. The basic objective of the engineering calculations 
of finite element method is to make engineering designs under certain conditions and to help 
them to make the right decisions. It is reported that the finite element method continues to be 
the most frequently used method for conducting a structural analysis of engineers. Aim: Every 
event we encounter in nature is tried to be understood with the help of physics laws and math-
ematical language. In all occurrences, it can be expressed through algebraic, differential or inte-
gral equations with the magnitudes of the event itself. A complex problem or problem, the solu-
tion is divided into sub-components that are known or easier to understand, by making it more 
understandable, by combining these sub-components formed by combining the main problem 
can be solved to form the basis of the finite element method. The results can be interpreted 
more easily with the help of computers to solve this mathematical language. Today, parallel 
to the rapid development of technology in all sectors, new applications are offered to increase 
productivity. In this respect, new technologies are included in the field of application. In these 
technologies, it is an important issue in which direction the responses of the structures formed 
by both material and material clusters to the events that may occur in a certain economic pro-
cess. When we talk about expressing the design of the object to be produced in a finite element 
method with finite points, it is assumed that all substances present in nature are composed of 
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infinite points. Thus, the prototype should be removed by subjecting the product to be designed 
with a limitation. At this point, the finite element analysis by taking advantage of the finite ele-
ment of the agricultural machine, which can be finite with the desired limitation. It is reported 
that the finite element method continues to be the most frequently used method for conducting 
a structural analysis of engineers. Conclusion: As a result, the studies in the field of engineering 
show that the problems that are difficult and complex to solve the mathematical equations can 
be modelled with the help of various finite element software and the solution can be reached in a 
shorter time. For this reason, it will be useful to use related software in analyzing and analyzing 
problems in various fields of engineering. The finite element method is increasingly replacing 
time-consuming, high-cost trials, and after the relevant model has been verified, it offers op-
portunities to examine the effects of the changing parameters along with different production 
processes. In addition, as it is tried to be revealed in the studies presented in this study, it has 
been shown that the successful solution of the problems by using various software while using 
the finite element method depends on very good modelling of the problem discussed. Finite 
element method is more advantageous in terms of practical and low-cost solutions. Therefore, 
it can be said that finite element software is an important point in solving complex problems in 
engineering fields or in other fields of science. Due to the variability of the finite elements and 
shapes and dimensions of the Finite Element Method used in accordance with other numerical 
methods, the geometry of an object can be represented precisely; It has advantages such as an 
easy application of boundary conditions.
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Öz: Açıklama ve Önem: Sayısallaşan ve her geçen gün daha 
fazla teknolojinin kullanıldığı otomasyon çağında eski sistem-
lerin yerini yüksek teknolojili sistemlerin alması insanların 
yaşamını kolaylaştırmaktadır. Bu sistemlerin içinde nesnele-
rin interneti kavramı belirgin bir şekilde ön plana çıkmakta-
dır. IoT, çeşitli haberleşme protokolleri kullanarak birbirleri 
ile bağlantı kuran ve veri paylaşan akıllı bir ağ oluşturmuş 
cihazları temsil etmektedir. Bu teknolojinin kullanımının 
yaygınlaştığı alanlardan biri de tarım sektörüdür. Tarımsal 
alanda kullanılan IoT tabanlı sistemler; tarımsal tedarik zin-
cirinin takibi, yetiştiricilik, izleme ve kontrol olarak sırala-
nabilir. İleri teknolojiyle toprak analizi, uzaktan operasyon 
ve kumanda edebilme yeteneği, doğal kaynakların, suyun 
ve çevrenin korunması, ürün kayıpların en aza indirgenmesi 
tarım işletmelerinin ana amaçlarıdır. İşletmeler bu teknoloji 
sayesinde ürünlerini ve kaynaklarını analiz edebilmekte, ger-
çek zamanlı üretim performanslarını değerlendirebilmekte ve 
kaynaklarını daha etkin kullanabilmeleri için geleceğe yö-
nelik planlamalar yapabilmektedirler. Amaç: Bu çalışmada, 
nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) teknolojisinin 
tarımsal alandaki uygulamalarını kapsayan bir literatür araş-
tırması yapılmış ve tarım teknolojilerinin geleceği hakkındaki 
öngörülere yer verilmiştir. Sonuç: İşletmeler bu sistemler sa-
yesinde gerçek zamanlı üretim performansı değerlendirmesi 
yapabilecek, tüm ürünlerini ve kaynaklarını detaylı bir şekilde 
analiz edebileceklerdir. İleri teknolojiyle topraktaki ağır me-
taller gibi istenmeyen maddelerin analizi, uzaktan operasyon 
ve kumanda edebilme yeteneği, doğal kaynakların korunması 
ve yeşil enerji, ürünlerin çürümeden hasat edilebilme imkânı 
tarım sektöründeki şirketlerin ana amaçlarıdır ve makinelerin 
sanayi devrimiyle yenilenmesiyle her geçen gün daha kaliteli 
ve verimli tarım yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti (IoT), Akıllı Tarım 
Uygulamaları, Yetiştiricilik, İzleme

Abstract: Definition and Importance: In the age of auto-
mation which is getting more numerative and increasingly 
used more technology, using high technological systems ins-
tead old-fashioned systems make people’s life easier. The 
concept of IoT comes out of from all these systems distinctly. 
IoT represents devices which makes a smart network each 
other by sharing datas and building up connections by using 
communication protocols. Agriculture is one of the field that 
this system is being used widely. IoT based-used systems in 
agricultural area can be lined as tracking of agricultural pro-
curing chain, cultivation, tracking and monitoring. By using 
advanced technology, analysing the soil, ability of command 
operation from distance, protection of natural resources, water 
and environment, reducing the loss of products are the main 
targets of the agricultural corporations. By the help of using 
this technology, corporations can analyse their products and 
recources, evoluate the real-time production performances 
and make future planings to use their funds more effectively. 
Aim: In this study, a literature research is done which embra-
cing of implementations in agricultural area of IoT (Internet 
of Things) technology and some previsions about the future 
of agrotechnology are occured. Conclusion: Through these 
systems, enterprises will be able to evaluate real-time produc-
tion performance and analyze all their products and resources 
in detail. Advanced technology and the analysis of undesirable 
substances such as heavy metals in the soil, remote operation 
and control ability, protection of natural resources and green 
energy, the possibility of harvesting of products from decay 
are the main objectives of the companies in the agricultural 
sector, and with the renewal of the machines with the indust-
rial revolution, more and more quality and productive agricul-
ture is carried out every day.

Key Words: Internet of Things (IoT), Smart Agriculture App-
lications, Aquaculture, Monitoring
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GİRİŞ

Tarımda verimi artırmak için teknolojinin 
kullanılmasının tarihi bundan yüzlerce yıl 
öncesine kadar dayansa da günümüze en 
yakın ve belki de en büyük etkiyi yaratmış 
olan gelişmeler geçtiğimiz 70 yıllık dönemde 
gerçekleşmiştir. 1940’lı yıllarda tarım maki-
nelerinin yaygınlaşmasıyla başlayan ve daha 
fazla alanı daha az emekle ekip biçmemizi 
sağlayan mekanizasyon sürecini 1960’lar-
da inorganik gübrelerin geliştirilmesi takip 
etmiş; bunun sonucunda 1990’lara kadar bi-
rim alandan aldığımız verim iki katına kadar 
çıkmıştır. 1980’li yıllarda yapılan genetik 
araştırmaları ve 2000’li yıllarda ortaya çıkan 
makine takip teknolojileri de tarlalardan alı-
nan verim üzerinde etkili olmuştur. Bütün bu 
tarihsel sürecin sonucunda günümüz dünya-
sında toplam 3.5 trilyon ABD Doları değe-
rinde tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir1. 
Bugün tüm dünyanın, hem tarımsal üretimde 
sürdürülebilir bir büyüme yaratmak için hem 
de tarımsal faaliyetin doğal çevre üstündeki 
muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirmek 
için yeni bir dönüşümün (Tarım 4.0) eşiğin-
de olduğu gözlemlenmektedir. Bu dönüşüm 
dijital teknolojilerin tarımda kullanılması ve 
yaygınlaşması ile mümkün görülmektedir. 
Tarımda verimi artıracak dijital teknolojiler 

1 http://www.apelasyon.com/Yazi/554-tarimda-iot-
ve-buyuk-veri-gelecegin-sorunlarina-bugunden-
cozumler.

söz konusu olduğunda; bilimsel yöntemlere 
dayalı üretim modellerini kusursuza yakın 
bir hale getirmek ve çiftçinin ekimden hasada 
kadar olan tüm faaliyetlerini takip edebilmek 
için veriler toplamak gerekmektedir. Nesne-
lerin İnterneti (IoT) ya da Tarımsal Nesnele-
rin İnterneti (Agri-IoT) teknolojilerinin kul-
lanımı; sensör ağları ve bu ağlardan toplana-
cak verilerle çiftçinin tarımsal faaliyetlerini 
ve tarlaların veya seraların durumunu gerçek 
zamanlı olarak takip edebilmeyi mümkün 
kılacak; elde edilecek verilerden çok farklı 
bilgi ve çıkarımlara ulaşmak da mümkün ola-
bilecektir.

Nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) 
kavramı, insan dokunuşuna, veri girişine ihti-
yaç olmaksızın cihazların, makinaların kendi 
aralarında veri iletişimi yaptığı, veri topladı-
ğı ve oluşturduğu bilgi ile karar verdiği bir 
ağ yapısı olarak tanımlanabilmektedir (Ak-
taş ve diğ., 2016:37-54).Gelişen teknoloji 
ile beraber daha önceden sadece mekanik ve 
elektrikli parçalardan oluşan ürünler, internet 
üzerinden çok çeşitli biçimlerde birbirlerine 
bağlanan, donanım, algılayıcı, elektronik ve 
yazılımı birbiriyle birleştiren karmaşık cihaz-
lara, hatta bazıları platformlara dönüşmüşler-
dir (Oral ve diğ., 2017:172-177).Nesnelerin 
İnterneti kavramı, 1999 yılında Radyo Fre-
kansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisinin 
P&G firması için sağladığı yararlarla ilgili 
bir sunumda Kevin Ashton tarafından ilk kez 
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kullanılmıştır (Görkem ve diğ., 2016:47-
68).Genel olarak, algılama, iletim uygulama 
katmanlarından oluşan bu teknoloji, nesne-
lerin ilgili bilgilerini, uzaktan algılama ve 
izlemeyi mümkün hale getirmiştir. Algılama 
katmanında veri toplama ve bilgi sağlamak 
amacıyla kullanılan temel öğe sensörlerdir 
(Çaylı ve diğ., 2017:1279-1289). IoT tekno-
lojisinde her nesne, RFID ve NFC sensörleri 
ile Wifi, Wimax, Zigbee, Bluetooth, kızıl öte-
si vb. kablosuz iletişim teknikleri kullanarak 
kendi aralarında iletişim kurabilir ve bilgi ak-
tarabilirler. Bu teknoloji sayesinde nesneler, 
ortamdaki veya cisimler üzerindeki sıcaklık, 
ışık, basınç, ses, titreşim vb. fiziksel değişim-
leri sensörler aracılığıyla izleyebilirler ve bir 
süreci başlatmak veya durdurmak için karar 
verebilme mekanizmasını harekete geçire-
bilmektedirler (Oral ve diğ., 2017:172-177). 
Tarım sektöründe henüz yeni kullanılmaya 
başlanan nesnelerin interneti kavramı ile ve-
rimliliğin en üst düzeye çıkarılması amaçlan-
maktadır.

Tarımsal Nesnelerin İnterneti, gelecekte ürün 
kalitesinin ve ürün verimliliğinin artırılması, 
gereksiz kimyasal kullanımının azaltılması, 
çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, kaynak-
ların korunması ve maliyetlerin kontrol edil-
mesi gibi yöntemlerle tarımsal ürün ve gıda 
üretimin artırılması konusunda umut vaat 
etmektedir. Su bolluğu veya su kıtlığı nede-
niyle ürünler zarar görebileceğinden yeterli 

su arzının sağlanması tarım sektörü açısından 
önem arz etmektedir. İşletmeler bu sistemler 
sayesinde gerçek zamanlı üretim performansı 
değerlendirmesi yapabilecek, tüm ürünlerini 
ve kaynaklarını detaylı bir şekilde analiz ede-
bileceklerdir.

Sunulan bu çalışmada, IoT teknolojisinin ta-
rımsal alandaki uygulamalarını kapsayan bir 
literatür araştırması yapılmış ve tarım tek-
nolojilerinin geleceği hakkındaki öngörülere 
yer verilmiştir.

TARIMDA NESNELERİN İNTERNETİ 
UYGULAMALARI

Bilgi ve ağ teknolojisindeki gelişmeler, ta-
rımsal üretim alanlarındaki uygulamalara da 
yön vermektedir. Söz konusu gelişmelerin, 
çiftçilerin zararlı teşhisi, üretim planlaması, 
sulama, gübreleme ve pestisit kullanımında 
uygulanması tarımsal eğitim ihtiyacını do-
ğurmuştur. Sebzelerin büyüme evrelerini IoT 
tabanına dayandırarak bir izleme yöntemi 
üzerine bir çalışma yapılmıştır (Zhang, et al., 
2017). Böylece çiftçilere; sulama, gübreleme, 
haşere kontrolü vb. uygulamalarda zamanın-
da ve doğru olarak bilgi aktarımı sağlanabil-
mektedir. Bu araştırmada, sebze yetiştirme 
sürecinde uygulanacak teknoloji için çevresel 
faktörlerin izlenmesi, video gözetim sistemi 
takip ve zararlı teşhisi üzerinde durulmuştur. 
Önerilen yöntem, uzaktaki tarımsal üretim 
aşamalarını izleyerek oluşan değişiklikleri 
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takip etmek ve bu konuda üreticilerin ihtiyaç-
larını kolaylıkla ve etkin şekilde sağlamaya 
yöneliktir.

Çalışmada XMPP (Extensible Mesaggingand 
Presence Protocol) protokolü IoT standar-
dına dönüştürülerek kullanılmış, yöntemin 
ölçeklenebilirliği ve kararlılığı sayesinde 
farklı nesneler arasındaki iletişim sorununun 
da çözülebilir olduğu görülmüştür. Yöntem-
de; çevre faktörleri, video izleme ve tanı, 
XML(Extensible Mark-Up Language) ile 
birleştirilmiştir. Yöntem, tarımsal üretimin 
izlenmesinin yanında; sıcaklık, nem, ışık ve 
karbondioksit gibi çevresel faktörlerini irde-
leme olanağı da vermektedir.

Şekil 1’de hassas tarım ve ekolojik izleme 
alanlarındaki çalışmalar için IoT uygulaması-
na dayanan etkin platform tasarlama çalışma-
sı yapılmıştır (Popovic, et al., 2017:255-265). 
Sistem mimarisi; çoklu, eşzamanlı görünüm 
yaklaşımı kullanılarak kademeli olarak geliş-
tirilmiştir. Her bir görünüm için; kullanıcılar, 
araştırmacılar, geliştiriciler ve proje yönetici-
leri gibi farklı paydaşların görüşleri alınarak 
oluşturulacak sistem mimarisi hakkında bir 
perspektif ortaya konulmuştur. Önerilen plat-
formun gereksinimleri ve mimarisi için, plat-
form üzerindeki kullanıcılar, araştırmacılar 
ve projedeki geliştiriciler örnek bir prototip 
üzerinde çözümler türetmişlerdir. IoT proto-
kollerini, veri türlerini ve çeşitli analitik araç-
lara bağlanmayı desteklemek açısından oluş-

turulan mimarinin geliştirmeye açık olması 
yanında farklı sunucu platformları ve bulut 
teknolojileri kullanılarak da uygulanabilir ol-
duğu ifade edilmiştir.

Şekil 1. Bağlam Görünümü: Hassas Tarım

Seraların sıcaklık, ışık, basınç ve nem oran-
larını ölçmek için Mikaz düğümlerinden olu-
şan bir kablosuz sensör ağı (Wireless Sensor 
Network-WSN) prototipi gerçekleştirilmiştir 
(Akkaş ve diğ., 2017:603-608). Ölçüm veri-
leri IoT veri tabanı ile paylaşılmıştır. Bu sis-
tem aracılığıyla çiftçiler seralarını cep tele-
fonlarından veya internet bağlantısı olan bil-
gisayarlarıyla kontrol etme olanağına sahip 
olmuşlardır. Ayrıca sistem, sera ile ilgilenen 
çiftçiye kesin konum, gerçek zamanlı ölçüm-
ler ve veri aktarımı yapılmasını sağlamakta-
dır. Sistemin kavramsal bir görünüşü Şekil 
2’de sunulmuştur. Sera kayıtlarının verileri, 
yönlendirme düğümlerinden merkezi bir izle-
me sistemine (baz istasyonu) kablosuz olarak 
iletilmektedir. Ana istasyon, toplanan verileri 
yorumlamak, saklamak ve görüntülemek için 
Mote-Viewile çalışan bir ana bilgisayara bağ-
lanmaktadır. Mote-View, bir kullanıcı ve ko-
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nuşlandırılmış kablosuz sensör ağı arasında 
kullanıcı ara yüzü olacak şekilde tasarlanmış 
bir yazılımdır. Geliştirilen sistemde üç ana alt 
sistem vardır: kablosuz ağ yapısı, veri ölçüm 
alt sistemi ve grafik ara yüzlü baz istasyonu-
dur.

Herhangi bir zamanda elde edilen veriler gün 
ve saat olarak rapor veya grafik şeklinde eriş-
me olanağı mevcuttur. Geliştirilen sistem ile 
verilerin toplanması, depolanması ve çıkan 
sonuca göre analiz yaparak çiftçinin bir son-
raki tarım döngüsü için süreci nasıl geliştire-
ceğini planlamasına olanak sağlamaktadır.

Şekil 2. Uzaktan İzleme Sistemi

Halka açık, telifsiz ve uygulama odaklı ya-
zılım standartları etrafında inşa edilen açık 
bir sürdürülebilir ekosistem olan FIWARE 
bulutunda barındırılan bir yazılım mimarisi 
üzerinde çalışma yapılmıştır (Lopez-Riquel-
me, et al., 2017:123-135). Tasarlanan yazılım 
bileşenleri, dünya çapında mevcut bulunan 
tarımsal bilgilerin bir veri tabanında saklan-
masına olanak tanımıştır. Paydaşlar ve özel-
likle tarım alanında faaliyet gösteren kurum 

ve kişiler, sulama kontrolü ve diğer bitki ko-
ruma prosedürleri hakkında kararlar alırken 
depolanan veriler üzerinden analiz edebilme 
imkânı bulmuşlardır. Tarım uzmanları, öne-
rilen sistemin sunduğu bilgileri kullanarak 
müşterileri için raporlar hazırlamışladır. Bu 
tür raporlar, üreticilerin verimliliklerini artır-
ması ve su tüketimini en aza indirgemek için 
çiftçilere yardımcı olmuştur. Denemelerde, 
tüm yazılım modüllerinin yüksek derecede 
birbirine bağlı olmadığı için kolay bir şekilde 
veri kaydı oluşturulmuş ve verilerin kullanı-
mının donanım mimarisinden bağımsız ola-
rak gerçekleşebildiği görülmüştür. FIWARE 
bulutu, pahalı bilgi işlem donanımına ihtiyaç 
duymadan modülleri yeniden kullanılabilir 
olan ve kolayca muhafaza edilebilen yazılım 
mimarisi için uygun bir barındırma sistemi 
sağlamıştır. FIWARE tarafından sağlanan 
sanal makinalar kolayca yapılandırılabilir 
ve sistemin uygulama gereksinimlerine göre 
otomatik olarak ölçeklendirilebilir olduğu 
görülmüştür.

IoT tabanlı yapılan çalışmalardan biri de 
Çin’de tarım makinaları hizmet yönetim sis-
teminin tasarımı üzerinedir. Sanayileşme 
ve kentleşmenin hızlı geliştiği Çin’de, kırsal 
alandaki tarımsal nüfus büyük oranda azal-
mış, bunun sonucunda tarımsal üretimde 
değişikliklere gidilmek zorunda kalınmıştır. 
Buna bağlı olarak yüksek performanslı ve 
kaliteli tarımsal makine ve teçhizat talebi her 
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geçen yıl artığından, tarımsal hizmet uzman-
laşması kaçınılmaz hale gelmiştir.

IoT tabanlı tarım makinaları hizmet yönetim 
sisteminin tasarımı üzerine bir çalışma yapıl-
mıştır (Zhang, et al., 2017:53-57). Nesnelerin 
interneti teknolojisine dayalı tarım makina-
ları hizmet yönetim sisteminden elde edilen 
verilere göre bu teknolojinin kullanılmasıyla 
tarımda makine kullanımının artacağı, tarım-
sal üretim maliyetlerinin düşeceği ve kırsal 
işgücünün daha etkin kullanılacağı bildiril-
mektedir.

Şekil 3’deIoT tabanlı teknoloji kullanarak 
bitkilerin su stresi kontrolü için bir alarm sis-
temi geliştirilmiştir (Karim, et al., 2017:402-
109). Çalışma, fiziksel dünyadaki verilerin 
toplanmasına, depolanmasına, iletilmesine ve 
işlenmesine izin veren 4 süreç üzerine kurul-
muştur. Sunulan farklı işlemlerin rolü aşağı-
daki gibi tanımlanmıştır:

 Veri toplama ve analog bir fiziksel bü-
yüklüğü dijital bir sinyal haline dönüş-
türme işlemi,

 Özel bir nesne ağının standart bir IP ağı-
na (Wifi) bağlantısı,

 Gerçek zamanlı olarak üretilen ham veri-
lerin toplanması,

 Son olarak, insanlara anlaşılır bir şekilde 
bilgiyi geri yükleme yeteneğini gösterir.

Şekil 3. IoT Mimarisi

IoT teknolojileri, gıda güvenliği, tarımsal 
girdilerin ve gıda atıklarının azaltılmasına 
katkıda bulunarak sektörü değiştirebilme po-
tansiyeline sahiptir. Bu teknolojilerin daha 
iyi anlaşılmasına yönelik önemli bir adım, 
IoT tabanlı büyük ölçekli pilotların (Large-
ScalePilots-LSPs) tüm tedarik zincirinde uy-
gulanması olmuştur.

Etki alanlarına göre IoT’nin LSP dağıtımın-
da dikkate alınması gereken zorluklar ve 
kısıtlamaları özetlenmiştir (Brewster, et al., 
2017:163). Çalışmada, bu sektörde karşılaşı-
lan zorlukların çözümü için önemi vurgulan-
mış ve yeni iş modelleri, güvenlik, mahremi-
yet ve veri yönetimi gereksinimleri üzerinde 
durulmuştur. Nihayetinde, dört tarımsal alan 
(süt, meyve, tarım yapılabilen arazi, et ve 
sebze tedarik zinciri) için yer alan teknoloji-
ler ve çözümlere yönelik pilot ölçekli tasarım 
önerileri verilmiştir. Sonuç olarak, IoT’nin 
bu alanda başarılı olabilmesi için önemli bir 
kültür değişikliğine ihtiyaç duyulduğu kay-
dedilmiştir.
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Kablosuz sensör ağı uygulamaları ile maki-
neler arası iletişimi, düşük veri aktarım hızı-
nı ve uygun maliyetle nesnelerden veri top-
lanmasını, analiz edilmesini ve karar destek 
sistemleri sayesinde karmaşık sistemlerin 
kontrolünün araştırması yapılmıştır (Çaylı ve 
diğ., 2017:1279-1289). Özellikle düşük gelir-
li kırsal alanlarda çevre yönetimi ve tarım po-
litikalarının izlenmesini ve tarımsal üretimi 
geliştirmek için bu teknolojiler yeni olanak-
lar sunmuştur. Bu çalışmada, düşük maliyet-
li, esnek ve ölçeklenebilir bir veri toplama ve 
analiz sistemi ile IoT uygulaması önerilmiş-
tir. Bu amaçla açık kaynak donanım mikro iş-
lemci kartları ile sensörlerden IEEE 802.15.4 
Zigbee kablosuz iletişim protokolü yoluyla 
alınan veriler sera bilgisayarı veri tabanın-
da depolanmıştır. Sera bilgisayarı üzerinde 
PHP programlama diliyle geliştirilen yazılım 
ile veriler analiz edilebilmiştir. Elde edilen 
bulgular, önerilen bu sistemin seralarda IoT 
uygulamaları için güvenli bir şekilde kullanı-
labileceğini göstermiştir. Sistemin esnek ve 
ölçeklenebilir olmasının yanında düşük mali-
yeti ile özellikle küçük tarımsal işletmelerde 
teknoloji kullanımının yaygınlaşmasına katkı 
sağlayabileceğini ifade etmişlerdir.

Otomatik katma değerli hizmetler sağla-
mak üzere Wisekar’a dayalı bir tarım des-
tek sistemi oluşturulmuştur (Sarangi, et al., 
2016:200-210). Sistemin faydası, RTBI’de 
(Real Time Business Intelligence) uzmanlaş-

mış (çağrı merkezli) bir tarımsal danışman-
lık sistemi için Otomatik Mahsul Hastalıkları 
Danışma Servisi (Automated Crop-disease 
Advisory Service, ACAS) geliştirilerek sağ-
landığı görülmüştür. Modüler ACAS mima-
risi, sistemin yeteneklerinin, daha fazla çağrı 
merkezini destekleyecek, geniş bir fayda ve 
daha fazla hizmet için hızla ölçeklenmesi-
ni sağlamıştır. Son yıllarda, tarımsal üretimi 
artırmak için bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanımına büyük ilgi olmuştur. Çiftçilerin, 
bitkilerde oluşan problemleri anlayabilmeleri 
için tarımsal danışmanlık sistemlerinin kurul-
ması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştir-
mek için Delhi’de bulunan, heterojen sistem-
ler arasındaki makinadan bilgisayara iletişimi 
destekleyen bir internet kaynağı (Wisekar) 
geliştirilmiştir. Wisekar’ı, danışma sistemi 
ile bitki hastalıkları tanıma yazılımı arasında 
bir iletişim köprüsü görevi gören dağıtılmış 
bir Ürün Hastalığı Danışma Hizmeti (ACAS) 
önerilmiş ve uygulanmıştır.

IoT konseptinin, Hollanda’daki çiçekçilik 
örneği ile arzın sanallaştırılmasının nasıl ar-
tırabileceği gösterilmiştir (Verdouw, et al., 
2013:160-175). Sanallaştırma kavramı ile 
sanallaştırma literatüründeki temel perspek-
tifleri; yani örgütsel, ekip, bilgi teknolojisi, 
sanal gerçeklik ve sanal nesneler perspek-
tiflerini tanımlamıştır. Bu araştırma, IoT 
perspektifinden tedarik zincirlerinde sanal-
laştırmanın analizi için kavramsal bir çerçe-
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ve sunmuştur. Bu çerçeve, mevcut durumu 
araştırmak ve çiçekçilik sektöründe tedarik 
zinciri sanallaştırmasıyla ilgili gelecekte kar-
şılaşılabilecek başlıca zorlukları tanımlamak 
için Hollanda çiçekçiliğinde uygulanmış-
tır. Çalışma, Hollanda çiçekçilik sektörünün 
uzaktan açık artırma ve çevrimiçi ticaret 
platformları da dâhil olmak üzere işlemlerin 
sanallaştırılmasında önemli ilerleme kaydet-
tiğini göstermiştir. Bu gelişmelerin tedarik 
zinciri iş birliğinde büyük bir etkisi olması 
beklenildiği bildirilmiştir. Bununla birlikte, 
lojistik sanallaştırma bu gelişmenin gerisin-
de kalmıştır. Tedarik zincirlerinin daha fazla 
sanallaştırılmasını sağlayabilmek için ürün 
bilgi ve görüntü kalitesi, ürün kodlamasının 
uyumlaştırılması ve iyi entegre edilmiş arka 
uç sistemlerle ilgili çözülmesi gereken temel 
sorunların olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ör-
gütsel sorunlar, verilerin mahremiyetine olan 
güvenin tedarik zincirindeki ortaklar arasında 
sağlanması, sanallaştırmadaki iş süreçlerinin 
tedarik zinciri yönetimi (Supply Chain Mana-
gement, SCM) ve yeni işletme modelleri üze-
rindeki etkisinin farkındalığı gibi önemli ön 
şartların yerine gelmesini gerektirmiştir. Bu 
çalışmanın mevcut literatüre katkısı, fiziksel 
nesnelerin sanallaştırılmasının tedarik zinciri 
yönetimini nasıl etkilediğini araştırmış olma-
sıdır.

Verilerin otomatik ve basit bir şekilde iki yön-
lü olarak aktarılmasını sağlayacak entegre bir 

gıda zincirinin oluşturulmasını amaçlayan 
akıllı tarımsal gıda mimarisi üzerinde çalışıl-
mıştır (Kaloxylos, et al., 2013:51-60). Oluş-
turulan mimari paydaşların iletişim kurabil-
melerini ve ayrıca farklı servis sağlayıcılar 
tarafından sağlanan hizmetleri keşfetmelerini 
sağlamıştır. Avrupa Birliği FIWARE projesi 
bağlamında geliştirilen “Generic Enablers” 
adlı bir dizi özel yazılım modülünün benim-
senmesiyle yeni bir dinamik pazarın nasıl 
hayata geçirilebileceği üzerinde tartışılmak-
tadır. Çalışma; tedarik zinciri boyunca veri 
bütünleşmesinin yanı sıra tarım sektöründe 
devrim yapması beklenen gelecekteki inter-
net hizmetlerinin geliştirilmesi ve federasyo-
nu için genel bir vizyon sunmuştur.

Çevresel bilgileri toplamak suretiyle ürün-
lerin büyüme ve üretim miktarını öğren-
mek için çevre sensörleri ve tahmin sistemi 
üzerine bir çalışma yapılmıştır (Lee, et al., 
2013:833-837). Çalışmada IoT teknoloji-
si kullanılarak bir tarımsal üretim sistemi 
tasarlanmış ve grafik kullanıcı arabirimine 
(Graphical User Interface, GUI) uygulan-
mıştır. Tarımsal ürünlerin tüketimi niceliksel 
olarak tahmin edilebilirken, tarım ürünlerinin 
arz ve talepleri; ekili alanının, hava değişik-
liğinin, hastalık ve zararlı etkisi ile hasat ve 
üretim çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Mahsul istatistik bilgileri ile 
tarımsal çevre bilgileri arasındaki korelasyon 
analizi yoluyla IoT temelli tarımsal üretim 
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sistemi, çiftçilerin, araştırmacıların ve devlet 
görevlilerinin mevcut koşulları analiz etme-
leri ve gelecek hasatları tahmin edebilme ye-
teneklerini geliştirmiştir.

Nesnelerin interneti ve WebGIS’e dayalı has-
sas tarım yönetim sistemi oluşturulmuştur 
(Ye, et al., 2013:1-5). Çin’deki hassas tarımın 
mevcut gelişimini analiz ederek, avantajları-
nı ve dezavantajlarını göz önüne alarak, iki 
tekniğe dayalı yeni bir hassas tarım yönetim 
sistemi (Precision Agriculture Management 
System, PAMS) kurmak için bir örnek ekoloji 
grubu oluşturulmuştur. Bu sistemde mekânsal 
bilgi altyapısı, IoT altyapısı, Tarım yönetimi 
ve mobil istemci platformu olarak dört mi-
mari tasarlanmıştır. Bu sistemle kullanıcıların 
kolaylıkla tarım ürünlerini izleyebileceği ve 
yönetebileceği gözlemlenmiştir.

Tarımsal IoT teknolojisini tanımlamak ve 
özetlemek için ontolojiye dayalı bir yaklaşım 
çalışması yapılmıştır (Hu, et al., 2011:131-
137). Semantik etkileşim problemini çözmek, 
tarım bilgisini paylaşmak ve yeniden kullan-
mak için bir mekanizmadan faydalanılmıştır. 
Tarım Ontolojisi, tarım IoT için ontoloji, ta-
rım terminolojileri, tohum, tahıl, nakliye, de-
polama ve tüketim de dahil olmak üzere ya-
şam döngülerinden oluşturulmuştur. Bu birle-
şik meta modele göre, heterojen tarım verileri 
kaynakları entegre edilebilir ve sorunsuz bir 
şekilde erişilebilir olduğu görülmüştür.

Akıllı bir mobil tarım hizmeti sistemi oluş-
turulmuştur (Zheng, et al., 2011:1194-1203). 
Sistem, kablosuz sensör ağları (WSN), GPS 
ve GIS teknolojileri temel alınarak geliştiril-
miştir. Donanım sistemi Zigbee teknolojisi-
ne dayanan WSN, kişiselleştirilmiş çiftçilik 
PDA’ları ve bir ana bilgisayardan oluşmuştur. 
Yazılım sistemi ise Zigbee koordinatörlüğü 
ve çiftçilik PDA’sı tarafından, PDA üzerinde 
gömülü çalışan CBS sistemi ve ana bilgisa-
yarda çalışan uzaktan çiftçilik yönetimi siste-
mi arasındaki protokolden ibarettir. Çiftçilik 
PDA’sı, Zigbee koordinatör modülünü, GPS 
ve GPRS modülünü bütünleştirmiştir. WSN 
düğümleri ile çiftlik bilgilerini toplayabilmiş, 
her örnekleme sitesinin GPS bilgisini edine-
bilmiş ve GPRS ile ana bilgisayar üzerindeki 
veri alışverişini yapabilmiştir. Ana bilgisayar 
birkaç tarımsal PDA terminalini denetleyebi-
lir, çiftçilik PDA’larıyla veri alışverişinde bu-
lunabilir, çiftçilik bilgilerini görselleştirebilir 
ve gerçek zamanlı saha bilgileri ve çiftlik 
sulama modeli uyarınca sulama karar desteği 
sağlayabilir olduğu ifade edilmiştir.

Şekil 4’de toprak nemine göre sulama siste-
minin otomatik olarak faaliyete geçirilmesini 
sağlayan IoT tabanlı bir dikey yetiştiricilik 
izleme sistemi prototipi geliştirilmiştir (Chin, 
et al., 2017:1-10). Dikey yetiştiricilik uygula-
maları günümüzde gün geçtikçe yaygın hale 
gelmektedir. Buna karşılık dikey yetiştiricilik 
uygulamaları bazı değişken çevre faktörleri-
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ne de bağlı olarak üretkenliği ve üretim ka-
litesini etkilemektedir. Çalışmanın odağında 
buğday üretiminde toprağın fiziksel koşul-
larının takip edilmesi ve elde edilen toprak 
nemi verilerine göre sulama sisteminin açıl-
ması sağlanmaktadır.

Şekil 4. Dikey Yetiştiricilik İzleme Sistemi-
nin Mekanizması

Sistemde, mevcut fiziksel koşulları sapta-
mak ve saptanan verileri Beagle Bone Black 
(BBB) mikro denetleyicisine analog veya di-
jital girişe göndermek için çeşitli sensörler-
den faydalanılmıştır. Veriler BBB tarafından 
işlenmiş ve Thingspeak Bulut’una yüklen-
miştir. Ayrıca, mevcut çalışmaya ilave olarak, 
pH değeri, karbondioksit seviyesi ve hava 
kalitesi gibi diğer verilerinde alınabilmesine 
olanak sağlayan sensörlerin de eklenebilece-
ği ve böylece bitkisel üretimde verimliliğin 
ve kalitenin de önemli ölçüde artacağı ifade 
edilmiştir.

Somut bir örnek olarak, traktör üretici firma-
sı Case IH, çiftçilerin ürün verimleri hakkın-
daki verileri görüntülemek için bir yöntem 
geliştirmiş ve kendi kendine çalışan otonom 
traktörlere öncülük edecek bir konsept trak-

tör tasarlamıştır (Şekil 5). Araç üzerinde 
bulunan yerleşik sistem, uygulama genişlik-
lerini otomatik olarak hesaplamakta ve ara-
ziye, engebe ve aynı alanda kullanılan diğer 
makinelere bağlı olarak toprak işlemeyi en 
etkin şekilde yapabilmektedir. Aynı zaman-
da traktöre uzaktan bağlanan bir operatör de 
bir bilgisayar arabirimi aracılığıyla traktörün 
izlediği yolu denetleyebilmekte ve ayarlaya-
bilmektedir.

Şekil 5. Otonom Tractor (Case IH)2

Nesnelerin internetine yönelik bir diğer uygu-
lamada ise ekilen toprağın sıcaklık değerleri 
anlık olarak takip edilerek tarım ürününün 
ekme, sulama, toplama işlemi hakkında daha 
verimli karar verilebilmektedir. Geliştirilen 
sistemde, toprağa çakılı bir kazık üzerinde 4 
farklı seviyede sıcaklık sensörü bulunmakta 
ve bu sensörler bulundukları seviyenin sı-
caklık değerlerini bir sensör kutusuna gön-
dermektedir (Şekil 6). Sensör kutusundaki 
veriler buluta yüklenmekte ve akıllı telefon 
aracılığıyla bu verilere anlık olarak ulaşıla-
bilmektedir [22].

2 https://www.caseih.com/northamerica/en-us
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Şekil 6. Ekilen Toprağın Sıcaklık Değerle-
rini Anlık Olarak Takip Edilmesini Sağla-

yan IoT Uygulaması

Yukarıdaki uygulamaya benzer bir uygulama-
da Arable firması tarafından geliştirilmiştir 
(Şekil 7).Geliştirilen cihaz yağış durumundan 
topraktaki su miktarına, mikro iklim değişik-
liklerinden aşırı ısı farklılıklarına kadar 40 
farklı veriyi toplayabilmektedir. Ayrıca askeri 
seviyede güvenliğe, 7/24 kablosuz bağlantıya 
ve esnek analiz yeteneklerine de sahip olarak 
tasarlanmıştır3.

3 https://www.arable.com/

Şekil 7. Ürün ve Hava Şartlarını İzleme Cihazı

Dünya çapında tarım ürünlerinin yüzde 20’si 
şehir bölgelerinden elde edilmektedir. Özel-
likle iç ortamda yapılan tarım (indoor yetişti-
ricilik) ve hidroponik tarımın gelişmesiyle ve 
yaygınlaşmasıyla üretim yapan tesis sayısı-
nın da artması öngörülmektedir. Hidroponik 
tarımda bitkilerin kökleri havada, boşlukta 
veya su içinde serbest şekilde durmaktadır 
(Şekil 8). Bitkiler büyümek için ihtiyaçları 
olan besin maddelerini özel su dağıtım sis-
temleri ile almaktadırlar. Herkesin evlerde 
kendi yiyeceklerini yetiştirebilmesi için ka-
meralar ve sensörlerle desteklenen hidropo-
nik tarım sahaları çok pratik yetiştirme or-

tamları kullanılarak teknolojinin de kontrolü 
altında her geçen gün artmaktadır.

Şekil 8. Hidroponik Yetiştirme Sistemleri

Open IoT tarafından geliştirilen Phenonet 
Projesi’nde Bitki yetiştiricileri uzak sensör-
lerden alınan ölçümleri kullanarak buğdayın 
farklılaşmış çeşitlerinin performanslarını de-
ğerlendirebilmektedir. Bu sensörler toprak 
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sıcaklığı, nem, hava sıcaklığı ve bunun gibi 
daha birçok değişkeni görüntüleme yetene-
ğine sahiptir. Bu teknoloji ile çevre ve bitki 
fizyolojisi parametreleri ölçülerek bitki ka-
litesinde artış sağlanmakta ve bitki yetiştiri-
cilerinin değişik iklim koşullarında bitkilerin 
büyümesini izleyebilmeleri mümkün hale 
gelmektedir4.

Tarım makineleri üreticisi, CLAAS, tarımda 
IoT’yi desteklemek adına araç-gereç ve ekip-
man hizmeti vermektedir. CLAAS tarımda 
IoT ekipmanları otomatiğe bağlanmış olarak 
çalıştırılabilir ve çiftçiler ürün verimliliğinin 
artırılması ve tahıl kayıplarının azaltılması-
na yönelik tavsiyeler alabilmelerine olanak 
sağlamaktadır. Bu sayede, çiftçilere, bilgisa-
yar veya akıllı telefon kullanarak tarlalarının 
yönetim ve kontrol süreçlerine hakim olabil-
melerine yardımcı olan servisler sağlamakta-
dır. Ayrıca saha haritalama, gübre planlaması 
ve bitki besin maddesi gibi çeşitli planlama 
programlarının analizi ve kullanımı için de 
önemli bilgiler toplamaktadır5.

Precision hawk firması, üstün kaliteli veri 
toplama, algılama ve yapay zekâyı kullanarak 
bu toplanan verilerle rüzgâr hızı, hava basıncı 
vb gibi çiftçilere kolaylık sağlayacak gerek-
li bilgileri sunma konularında oldukça etkili 
bir İHA Sensör platformu geliştirmiştir (Şekil 

4 https://iotool.io/news/industry-4-0/agricultural-
internet-of-things-technology-applications

5 http://www.claas.cz/cl-pw-en

9). Bu platform; ölçme, haritalama ve tarım 
arazilerini görüntüleme gibi yardımcı kamu 
hizmetleri kapsamında kullanılabilecektir6.

Şekil 9. İHA Sensör Platformu

Clean Grow tarafından geliştirilen Clean 
grow Karbon Nanotüp Probuile belirli bir sıvı 
içindeki iyonların konsantrasyonunun hız-
lı ölçümünü gerçekleştirebilmekte, diğer bir 
deyişle belirli bir sıvı içinde o alanda bulu-
nan çeşitli besin seviyelerini ölçebilmektedir 
(Şekil 10). Cihaz analiz sonuçlarını bir mobil 
aygıta göndermektedir7.

Şekil 10. Cleangrow Karbon NanotüpP-
robu

Tarım endüstrisinde teknolojik inovasyonlar 
yeni değildir ancak IoT’nin tarımsal uygula-

6 http://www.precisionhawk.com/#sensors
7 http://www.cleangrow.com/product/nutrient-

analyzer
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ma alanlarına girmesiyle, işletmeler, makina 
filolarının yönetimini, takibini ve ekipman 
durumunu gerçek zamanlı durum izlemesi 
yaparak hassas tarım uygulamalarına geçiş 
yapabileceklerdir. Bu bağlamda, Gıda Tarım 
Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) ve Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol ile 
Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) 
Projesi oluşturulmuştur (Şekil 11). TARBİL 
Projesinin temel amacı, bilimi tarımda en üst 
düzeyde kullanıp, tarımsal verimi artırmaktır. 
Proje kapsamında uydu görüntüleri ve yersel 
ölçüm ağlarından alınan verilerin bilgisayar-
larda değerlendirilmesi ile ürün ve yer bazın-
da güncel zirai bilgiye dönüştürülmesi hedef-
lenmektedir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kul-
lanıcıları il, ilçe ve parsel bazında kuraklık, 
verim, ekim alan dağılımı, bitki su tüketimi, 
ekolojik uygunluk gibi bölgesel kaynakların 
en iyi biçimde yönetimi için gerekli teknik 
verilere ulaşabilmektedir. Diğer taraftan uydu 
görüntüleri ve yersel ölçüm ağlarından alınan 

verilerin yüksek hızlı bilgisayarlarda değer-
lendirilmesiyle ürün ve yer bazında güncel 
zirai bilgiye dönüşüm elde edilmektedir. İdari 
kayıtlarla eşleştirme yoluyla da bitkisel üre-
timden gıda güvenliğine kadar geniş kapsam-
daki Tarım Bilgi Sistemi bileşenlerinin ve-
rimli işletimini sağlamaktadır. TARBİL’den 
elde edilen bilgiler Tarım sektörünün çeşitli 
meslek gruplarından oluşan paydaşlarına ge-
rekli verileri sağlamaktadır. Örneğin; çiftçiler, 
ekimini beyan ettikleri bitkinin hangi verim 
hedefi için hangi dönemde ne kadar suya ve 
toprağın ne kadar gübreye ihtiyacı olduğunu, 
bu ihtiyacın tarla içinde nasıl dağılabileceğini 
görebilecektir. Tarım ürünleri ticareti ve de-
polama hizmeti yapanlar beklenen rekolteye 
göre arz talep dengesini serbest pazar ekono-
misi içinde doğal olarak sağlayacakları göz-
lem ve tahmin verilerine erişecektir. TARBİL 
tarım uzmanları, bitki ve parsel düzeyinde 
gerçek veriye bağlı hastalıklar başta olmak 
üzere erken uyarı ve risk yönetim kuralları 
tanımlayabilmekte, koşullar gerçekleştiğinde 
otomatik uyarı mesajları iletilebilmektedir8.

8 http://tarbil.org/
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Şekil 11.TARBİL Kullanıcı Ara Yüzü

Hayvan barınağında IoT tabanlı fizyolojik ve 
çevresel izleme sistemi isimli çalışmada; hü-
kümet ve sivil toplum örgütlerinin hayvanla-
rı satın almak yerine sokaktan sahiplenmeye 
teşvik etmesine rağmen Tayvan’da bu oran 
sadece %3.8 olduğu belirlenmiştir (Huang, 
et al., 2015:317-322). Sahipsiz hayvanların 
iyi bir çevre ve sağlıkta yaşaması için durum 
izleme algoritması önermişlerdir. Böylelikle 
sahiplenme oranının artacağı öngörülmüştür. 
Çalışma, IoT üzerine kurgulanmıştır. Sahipsiz 
hayvanların kimliğini saptamak için Radyo 
frekansı tanımlama (RFID) teknolojisi ve kab-
losuz sensör ağı (WSN) yapılandırması için 
Arduino devre geliştirme kartı kullanılmıştır. 
Yöneticiler ve veterinerler tasarlanan web ta-
banlı uygulama ile yaşam ortamı ve fizyoljik 
durumları görsel olarak tespit edebilmektedir. 
Çalışmanın sonunda, alınan veriler geliştirilen 
algoritma ile analiz edilmiş, yöneticilere geri 
bildirim yapılmış ve acil durumlarda verilecek 
kararlara yardımlar sağlanmıştır.

IoT tabanlı domuz üretimi yönetim sistemi 
bileşenlerinden birisi olan elektronik yem-

leme sisteminin, domuz yetiştirme çiftlikle-
rinin verimliliğine etkisi üzerine bir çalışma 
yapılmıştır (Kang, et al., 2015:102-107). IoT 
tabanlı domuz üretimi yönetim sistemi (Şekil 
12), beş bileşenden oluşmaktadır. Bunlar çev-
re koşulları yönetimi, elektronik yemleme, 
ağırlık azaltıcı, kapalı devre izleme ve depo-
lama yönetim sistemleridir. Yemleme sistemi 
IoT tabanlı domuz yetiştirme çiftliklerinin te-
mel bileşenlerinden birisidir.

Şekil 12. IoT Dabanlı Domuz Üretimi Yö-
netim Sistemi

Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için 
Kore’de bulunan 19 domuz çiftliğinden alı-
nan veriler T-testi ile analiz edilmiştir. Sonuç 
olarak bu sistemin özellikle hamile domuzla-
rın yavrulamasında oluşan problemlerin azal-
ması yönünde katkısı olduğu görülmüştür. 
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Çalışmanın sonuçlarının bu tür sistemlerin 
kullanıldığı domuz çiftliklerindeki üretkenli-
ğine etkisini belirlemek için uygulanabilir ve 
genelleştirilebilir bir yöntem oluşturulmasına 
katkı sağlayabileceği ifade edilmiştir. Çalış-
manın sonuçları Kore’de seçilen domuz çift-
likleri ile sınırlı olsa da yöntemi, IoT tabanlı 
üretim yönetim sistemlerini benimsemiş di-
ğer domuz çiftliklerine kolayca uygulanabi-
lir. Yazarlar, bu çalışmanın sonuçlarının iki 
şekilde geliştirilebileceğini vurgulamıştır. 
Birincisi çiftliklerin verimliliği üzerindeki 
etkileri belirlerken elektronik yemleme sis-
temi ile çevresel veriler aynı anda değerlen-
dirilmesi. İkincisi, çevre koşulları yönetimi 
sistemleri gibi IoT tabanlı üretim yönetim sis-
temlerinin diğer bileşenlerle olan etkilerinin 
de incelemek gerektiğidir.

IoT’un hayvan ekolojisine uygulanması isim-
li çalışmada, hayvan ekolojisinde sensör ve 
IoT teknolojisi uygulamaları ile IoT teknolo-
jisinin bu alanda kullanımının avantajları ve 
dezavantajlarını gözden geçirilmiştir (Guo, et 
al., 2015:572-578). Bununla birlikte hayvan 
ekolojisinde IoT teknolojisinin mevcut teorik 
sınırlarını da tartışmışlardır. Ekolojistler için, 
hayvanların çevresel değişikliklere tepkilerini 
anlamak önemlidir. Yaban hayatı ve çevresel 
parametreleri izlemek için IoT teknolojisinin 
kullanılması (Şekil 13), yaban hayatının araş-
tırılması ve korunması için kapsamlı ve eş za-
manlı veri elde edilmesini sağlamaktadır.

Şekil 13. IoT Teknolojisi ile Hayvan Eko-
lojisi ve Çevresini İzleme

Hayvancılık endüstrisi ve hayvan sağlığı 
yönetiminde kullanılan yeni biyosensör tek-
nolojilerine yönelik bir çalışma yapılmıştır 
(Neethirajan, et al., 2017:398-407). Biyosen-
sörler, canlı hayvanların fizyolojik, immü-
nolojik ve davranışsal tepkilerini belirleme 
potansiyeline sahip cihazları kapsamaktadır. 
Bu cihazlar, analiz edilen parametreler için 
oldukça hassas, güvenilir ve kullanımı kolay-
dır. Nesnelerin interneti ve biyosensör tekno-
lojisinin birlikte kullanımı ile düşük maliyet-
le sürekli izleme mümkün olabilmektedir. Bu 
teknolojilerle elde edilen verilerin hayvansal 
üretkenliğin geliştirmesine yardımcı olması 
beklenmektedir. Özellikle çiftlik hayvanla-
rında bulaşıcı hastalık salgınlarının etkilerini 
azaltabilecek etkin tanı yöntemlerine dahil 
edilerek katkıda bulunacaktır.

Mevcut teknoloji ile hastalığın erken evrede 
tespit edilmesi, zaman alıcı ve pahalı labora-
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tuvar testleri gerektirir. Geleneksel sensörle-
rin çiftlik hayvanlarının sağlığının izlenmesi 
ve hastalık teşhisine yardımcı araçlar olarak 
kullanılmasına rağmen, nano biosensörler, bi-
yo-tahlillerin sahada çoğaltılmasına ve böyle-
ce biyolojik numunelerin analiz için merkezi 
laboratuvarlara taşınmasına duyulan ihtiyacı 
ortadan kaldırmaktadır. Sensörlerden alınan 
verilerin aktarımı, bir sunucu veya bulut ta-
banlı sistemle kablosuz ortamda anlık olarak 
sağlanır. Kullanıcı herhangi bir interneti etkin 
cihazla, analiz için gerekli bu verilere eş za-
manlı erişebilmektedir (Şekil 14).

Şekil 14. Biyolojik Süreçlerin İzlenmesi 
Aşamaları Şematik Görünüm

Hayvanların doğrudan izlenmesinin, sağlık 
durumları üzerinde daha fazla kontrol sağla-
yacağı ve bunun sonucunda daha uzun zaman 
dilimlerinde daha iyi hayvansal ürün kalite-
sine dönüşeceği tahmin edilmektedir. Biyo-
sensör teknolojisi, verilerin anlık ve az hata 
ile elde edilmesini mümkün kılarken, akıllı 
algoritmalar ve IoT teknolojisi kullanan hay-
van çiftlikleri ile birleştiğinde, daha iyi karar 
verme ve yönetim süreçleri sağlanabilecektir. 

Biyosensör ayrıca, hayvan genotipinin ve çev-
resel faktörlerin farklı yaşam aşamalarındaki 
etkilerinin hızlı bir şekilde değerlendirilme-
sini sağlayarak, gelecek üretimlerde çevresel 
stres faktörlerine karşı dayanıklı özel hayvan 
ırklarını seçmeye de yardımcı olabilir.

Vahşi doğada hayvan izleme uygulamala-
rında, hayvanların konumlarının tespiti ve 
yaşamlarını izlemesinde IoT teknolojisi ile 
insansız hava aracının birlikte kullanımından 
bahsedilmiştir (Xu, et al., 2016:1-13). Vahşi 
doğada hayvan izlemek için çeşitli yöntemler 
kullanılmaktadır. Çoğunlukla belirlenen bazı 
stratejik noktalara algılayıcılar ve kameralar 
sabitlenmektedir. Veriler belirli sürelerle bu 
noktalara gidilerek alınmakta ve sonra ana-
liz edilmektedir. Ancak, bu tür hayvanları 
bulmak için kullanılan cihazların montajı ve 
daha sonraki takibi zordur. Sabitlenen nokta-
lardan bu tür hayvanların geçmesi de bir şans-
tır. Bu çalışmada bu tür zorlukların aşılma-
sında kullanılabilecek WSN, insansız hava 
aracı (UAV) ve IoT teknolojisi kullanılarak 
bir hayvan izleme uygulaması önerilmekte-
dir. Uygulamanın amacı, büyük ölçekli vah-
şi yaşam alanlarında nesli tükenmekte olan 
türlerin yerlerini tespit etmek ve hareketleri-
ni izlemektir. Bu uygulamada, gözlem alanı 
boyunca konuşlandırılan sensörler hayvan 
bilgilerinin toplanmasından sorumludur. İHA 
gözlem alanının üzerinde uçar ve bilgileri 
sensörlerden toplar. Bilgiyi verimli bir şekil-
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de elde etmek için, bir Markov karar süreci 
(MDP) modeline dayanan İHA için bir yol 
planlama yaklaşımı önerilmektedir. MDP için 
Q-öğrenme kullanılmaktadır. Böylece UAV 
daha önce hayvanların gitmeyi tercih ettiği 
yeri tespit ederek o alanlara gitmeyi tercih 
eder. Bununla birlikte UAV, tüm ağı kapsa-
yacak şekilde diğer alanlardan gelen verileri 
de analiz ederek hayvan konumlarındaki de-
ğişiklikleri de tespit edebilmektedir. Yazar-
lar bir WSN modeli ile sensörlerden alınan 
verilere göre konumunu ayarlayan tek bir 
İHA’nın kullanımını önermektedir. Bu kulla-
nım MDP tabanlı yol planlama yaklaşımı ile 
tasarlanmıştır. Önerilen yaklaşımın etkinliği, 
zebra ve leopardan alınan veri kümeleri kul-
lanılarak değerlendirilmiştir.

TARIMSAL NESNELERİN İNTERNE-
TİNİN GELECEĞİ

Günümüzde birçok fütürist ve bilim adamı IoT 
kavramını; bütün sektörleri, ülkeleri ve tüketi-
cileri etkileyecek yeni bir endüstriyel devrim 
olarak tanımlamaktadır. Yapılan araştırmalar 
2020 yılında nerdeyse 34 milyar adet cihazın 
internete bağlı olacağını öngörmektedir9. Bu 
cihazların yaklaşık 10 milyarlık kısmı interne-
te bağlı bilgisayarlar veya akıllı cep telefonlar-
dan oluşurken, geri kalan 24 Milyar cihaz ise 
aslında akıllı-mikro duyargalardan oluşmak-
tadır. IoT ekonomisinin boyutlarına bakıldı-

9 http://www.hurriyet.com.tr/nesnelerin-interneti-
insanligin-gelecegi-olacak-40559017

ğında, gelişen teknolojilerin ekonomik etkisi 
potansiyel olarak 2025 yılına kadar 2.7 ila 6.2 
Trilyon $ arası öngörülmektedir (Şekil 15).

Şekil 15. IoT Ekonomisinin 2025’e Kadar 
Öngörülen Ekonomik Potansiyeli10.

Yapılan son araştırmalar, herhangi bir en-
düstriyel sektöre kıyasla tarım sektörünün en 
düşük dijital penetrasyon oranına sahip ol-
duğunu göstermektedir. Verimlilikte ve yeni 
hizmetlerin eklenmesinde tarım sektörü çok 
geride kalsa da vakit kaybetmeden tarımda 
dijital dönüşümü hızlandırmak gerektiği gö-
rülmektedir (Şekil 16).

Şekil 16. 2025 Yılında IoT Uygulamaları-
nın Sektörel Dağılım Öngörüsü11.

10 https://steemit.com/iot/@stratradegy/nesnelerin-
interneti-iot

11 http://www.maintenancenews.org/nesnelerin-
interneti-iot-hayatimizin-neresinde-yer-aliyor
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Tarım endüstrisi önümüzdeki birkaç on yıl 
içinde her zamankinden daha önemli hale 
gelecektir. BM Gıda ve Tarım Örgütü geç-
miş yıllarda 2050’de artan Dünya nüfusunun 
gıda ihtiyacını karşılamak için 2006’dan bu 
yana %70 daha fazla yiyecek üretmenin zo-
runlu hale geldiğini rapor etmiştir12. Bu talebi 
karşılamak, çiftçiler ve tarım şirketleri daha 
fazla ve daha verimli üretebilmek için başta 
nesnelerin interneti olmak üzere sanayi ala-
nındaki gelişmeyi ifade eden Endüstri 4.0 
gibi tarımsal alanda da Tarım 4.0çözümlerine 
yönelmek ve yol almak zorundadır.

Akıllı ve hassas tarım, ilerleyen yıllarda ta-
rım dünyasında teknolojinin daha çok kulla-
nılmasına olanaklar sağlayacaktır. Business 
Insider’ın premium araştırma hizmeti olan 
BI Intelligence, tarım dünyasındaki IoT ci-
hazlarının 2015 yılında 30 milyon iken 2020 
yılında 75 milyona yükseleceğini ve bunun 
da yıllık %20 büyüme oranına ulaşacağını 
öngörmektedir. Öte yandan, 2050 yılı itiba-
riyle tarımsal nesnelerin internetinin gıda 
üretimini %70 oranında artırarak 9,6 milyar 
insanın beslenmesini karşılayacağı tahmin 
edilmektedir. Dünya genelinde mevcut olan 
525 milyon çiftlikte 2025 yılı itibariyle 600 
milyon sensör kullanılacağı, 2050 yılı itiba-

12 http://www.endustri40.com/endustri-4-0-tarim-
sektorunu-nasil-etkileyecek/

riyle çiftliklerde kullanılan sensör sayısının 2 
milyara yükseleceği öngörülmektedir13.

Tarımsal nesnelerin interneti gelecekte ürün 
kalitesinin ve ürün verimliliğinin artırılması, 
kaynakların korunması ve maliyetlerin kont-
rol edilmesi gibi yöntemlerle tarımsal ürün 
ve gıda üretimin artırılması konusunda umut 
vaat etmektedir. Su bolluğu veya su kıtlı-
ğı nedeniyle ürünler zarar görebileceğinden 
yeterli su arzının sağlanması tarım sektörü 
açısından önem arz etmektedir. Web Harita 
Servisi (Web Map Service, WMS) ve Sensör 
Gözlem Servisi (Sensor Observation Service, 
SOS) ile entegre edilen tarımsal nesnelerin 
internetinin su gereksinimini yönetilmesini 
sağlayacağı değerlendirilmektedir. Öte yan-
dan, izleme istemleri ile nakliye süresi, ürün 
depolama sıcaklığı, kulak küpeleri ile canlı 
hayvan sağlığı izleme ve bulut tabanlı kayıt 
tutma sistemi gibi uygulamalarla gıda ve hay-
van güvenliği farklı aşamalarda temin edile-
bilecektir.

SONUÇ

Birçok uluslararası raporda, 2050 yılında 
dünya nüfusunu beslemek için dünya tarım 
sektörünün şimdiki halinden iki kat daha fazla 
büyümesi gerektiğini belirtmektedir. Bir yan-
dan dünya nüfusunu beslemek zorlaşırken bir 
yandan da çevresel faktörler, tarım sektörünü 

13 http://iotworm.com/agriculture-internet-of-things-
iot-technology-applications/
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daha fazla zorlamaktadır. Su varlığının azal-
ması ve enerjinin pahalılaşması çiftçilerin 
üretim değerlerinde azalmalarını beraberinde 
getirmektedir. Tarım ve hayvancılıkta verim-
liliğin daha iyi yönetilmesi için son yıllarda 
hızla gelişen IoT gibi teknolojilerin desteğini 
almak ise tarımsal alanda faaliyet gösteren iş-
letmelere kısa ve uzun vadeli önemli faydalar 
sağlayabilecektir.

İşletmeler bu sistemler sayesinde gerçek za-
manlı üretim performansı değerlendirmesi 
yapabilecek, tüm ürünlerini ve kaynaklarını 
detaylı bir şekilde analiz edebileceklerdir. 
İleri teknolojiyle topraktaki ağır metaller gibi 
istenmeyen maddelerin analizi, uzaktan ope-
rasyon ve kumanda edebilme yeteneği, doğal 
kaynakların korunması ve yeşil enerji, ürün-
lerin çürümeden hasat edilebilme imkanı ta-
rım sektöründeki şirketlerin ana amaçlarıdır 
ve makinelerin sanayi devrimiyle yenilenme-
siyle her geçen gün daha kaliteli ve verimli 
tarım yapılmaktadır.

IoT teknolojisi, işletmelerin bilgi merkez-
leriyle makinalar arasında kablosuz iletişim 
sağlayıp, işletmedeki her hareketi kontrol 
ederek bunları veriler halinde raporlama, ta-
sarruf ve daha iyi üretim imkânları sunmakta-
dır. Ot teknolojisinin kullanımı dünyada, her 
yıl yüzde 35 büyümekte ve gelecek 10 yılda 
tarım işletmelerinin ayrılmaz bir parçası ola-
cağı öngörülmektedir. Bu hızlı gelişim nede-
niyle, çok yakında milyonlarca algılayıcıdan 

tarımsal veri toplanacak ve böyle büyük bir 
veriden tarım endüstrisi için çığır açan fırsat-
ların keşfedilmesi ve ortaya çıkarılması heye-
can verici olacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT

In this study, a literature survey covering the applications of Internet of Things (IoT) technology 
in the agricultural field has been made and the predictions about the future of agricultural tech-
nologies are given. In the age of automation, where digitalization is being used and more and 
more technologies are used every day, replacing old systems with high-tech systems makes life 
easier for people. In these systems, the concept of the internet of things become prominent. IoT 
represents an intelligent network of devices that communicate and share data using a variety of 
communication protocols. One of the areas where the use of this technology is widespread is 
the agricultural sector. The goal of agriculture in the internet of things is to maximize the yield 
obtained. Cost is falling because natural resources are used at the required level. Similarly, 
all the factors required for production with intelligent systems in the farm are analyzed and 
presented to the manufacturer simultaneously. IoT-based systems used in the agricultural field 
to prevent resource wastes and produce quality products; monitoring of agricultural supply 
chain, aquaculture, monitoring and control. Land analysis with advanced technology, remo-
te operation and control capability, protection of natural resources, water and environment, 
minimization of product losses are the main objectives of agricultural enterprises. With this 
technology, businesses can analyze their products and resources, evaluate real-time production 
performances and make future-oriented plans to use their resources more effectively. In many 
international reports, in 2050, the world’s agricultural sector needs to grow twice as much as it 
is now to feed the world’s population.On the one hand, the world’s population is being forced 
to feed while the environmental factors are pushing the agricultural sector more.The decrease 
in the water presence and the high cost of energy bring about decreases in the production values 
of farmers.In order to better manage productivity in agriculture and stockbreeding, the support 
of technologies such as IoT, which is rapidly developing in recent years, will provide short and 
long term significant benefits to enterprises operating in the agricultural sector.Through these 
systems, enterprises will be able to evaluate real-time production performance and analyze all 
their products and resources in detail.Analysis of the undesirable substances such as heavy 
metals in the soil by the advanced technology, remote operation and control ability, protection 
of natural resources and green energy, the possibility of harvesting products from decay are the 
main objectives of the companies in the agricultural sector.With the renewal of the machines 
with the industrial revolution, more and more quality and productive agriculture is carried out 
every day.  IoT technology provides wireless communication between enterprises’ information 
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centers and machines, controls every movement in the enterprise and provides them with data 
reporting, savings and better production opportunities.The use of IoT technology in the world 
is growing 35 percent per year and is predicted to be an integral part of agricultural enterprises 
in the next 10 years.Due to this rapid development, agricultural data from millions of sensors 
will be collected very soon, and it will be exciting to discover and uncover groundbreaking 
opportunities for such a large data from the agricultural industry.
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ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ’NDE SIFIR ATIK YAKLAŞIMI VE ÇEŞİTLİ 
SEKTÖRLERDE UYGULAMA ALANLARI (1)

ZERO WASTE APPROACH IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND 
APPLICATION AREAS IN VARIOUS SECTORS

Emel KOÇAK
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Amaç: Bu araştırma, Çevre Mühendisliği’nde Sıfır Atık 
Yaklaşımı uygulamalarının sürdürülebilir bir kalkınma yo-
lunda başta ülkemiz olmak üzere özel sektör, üniversiteler, 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek veya 
gerçekleştirilmekte olan çalışmalara bir ilham kaynağı ve 
yol gösterici olması amacı taşımaktadır. Yöntem: Çalışma-
da, ülkemizdeki önemli bazı firmaların atık yönetim planları 
incelenmiş, inceleme sonucunda firmaların atık miktarları, 
üretilen atıkların geri dönüşüm oranları ve bu atıkların geri 
kazanım değerleri ortaya konmuş olup, bu firmaların sıfır atık 
yaklaşımına uygunlukları araştırılmıştır. Bulgular: Çalışmada, 
ülkemizde çıkan atıkların birçoğunun geri dönüştürülebilir ni-
telikte olduğu ve bunlardan %34 oranındaki organik atıklar, 
kompost üretiminde; %16 oranındaki kağıt ve kartonlar, ka-
ğıt hamuru olarak; %2 oranındaki plastikler, granül ve çapak 
olarak; %6 oranındaki cam atıklar, cam kırığı şeklinde; %1 
oranındaki metal atıklar ise demir ve alüminyum gibi ham-
maddelere dönüştürülebilmekteyken geri kalan %41’lik kıs-
mı ekonomiye kazandırılamamaktadır. Sonuç: Bu çalışmada, 
çevresel ve ekonomik açıdan geri planda tutulan, mali açıdan 
bir külfet ve çöp olarak görülen atık algısının, ekomoni ve 
çevreye katkı sağlayacak bir değere dönüştürülmesi gerekti-
ği sonucuna varılmiş olup devlet tarafından getirilen mevzuat 
ve yasalar gereği üreticilerin, oluşturdukları atıkları en uygun 
şekilde geri dönüştürme ve bertaraf etme zorunluluğunun ol-
duğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, çeşitli sektörlerin sı-
fır atık tarzı uygulamaları incelenmiş ve ülkemizin bu konuda 
artan bir ivme ile gelişim gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sıfır Atık, Geri Dönüşüm,  Atık Yöneti-
mi, Geri Kazanım

Abstract: Aim: This research aims to be a source of inspira-
tion and guidance to the works carried out or carried out by 
private sector, universities, public institutions and organiza-
tions in our country on the way of Zero Waste Approach in 
Environmental Engineering. Method: In the study, the waste 
management plans of some important firms in our country are 
examined, the waste amounts of the firms, the recycling rates 
of the wastes produced and the recovery values of these wastes 
have been determined and their suitability for the zero waste 
approach has been investigated. Results: In the study, most of 
the waste produced in our country is recyclable and 34% of 
them are organic wastes, in compost production; 16% paper 
and cardboard as pulp; 2% plastics, as granules and burrs; 6% 
glass waste in the form of glass fracture; 1% metal waste can 
be converted into raw materials such as iron and aluminum, 
while the remaining 41% can not be added to the economy. 
Conclusion: In this study, it was concluded that the percepti-
on of waste, which is considered as a financial and financial 
burden and garbage, which is kept in the environmental and 
economic background, should be transformed into a value that 
will contribute to the ecosystem and the environment. By state 
by law, it has been determined that manufacturers have the 
obligation to recycle and dispose of wastes in the most app-
ropriate manner. Also in this study, zero waste-style applica-
tions of various sectors were examined and it was concluded 
that our country has developed with an increasing acceleration 
in this regard.

Key Words: Zero Waste, Recycling, Waste Management, Re-
covery
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GİRİŞ

Büyüyen küresel ekonomi doğrultusunda do-
ğal kaynaklara ve enerjiye olan ihtiyaç daha 
da artmakta olup kaynakların bilinçsizce kul-
lanımı ise ciddi bir tehdit haline gelmekte-
dir. Tehditleri ortadan kaldırma amaçlı tüm 
dünya genelinde sıfır atık kavramının yay-
gınlaşması söz konusudur. Hızlı nüfus artışı 
ve kentleşme ile beraber insanların çevreye 
verdiği zarar giderek artmaktadır. Bu artış 
sonucu meydana gelen kirlilik hem canlılar 
hem de doğal hayat üzerinde telafisi müm-
kün olmayan etkiler yaratmaktadır. Özellikle 
21. Yüzyılın başından itibaren yaşanan tek-
nolojik gelişmeler üretim alanında kullanılan 
ekipmanların gelişmesini sağlamış, gelişen 
ekipmanlar üretim hacmini artırmıştır. Üre-
timin artmasıyla beraber eş zamanlı olarak 
üretilen atık miktarı ve atık türü de artış gös-
termiştir. Bu dönüşüm, gelişmiş ülkeler ta-
rafından ekonomik açıdan geri döndürülebilir 
şekilde kullanılırken gelişmekte olan ya da 
gelişmemiş ülkeler bu düzeye gelememiştir. 
Gelişmiş ülkeler atıklarının birçoğunu hatta 
hepsini geri dönüştürüp ham madde ve ener-
ji elde etme açısından değerlendirirken, ge-
lişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler atık-
larını depolama yöntemini kullanmaktadır. 
Bu da atıkların hem doğaya zarar vermesine 
hem de mevcut ham madde miktarının azal-
masına yol açmaktadır. Gelişen teknoloji atık 
miktarının artmasını sağlarken aynı zamanda 

birçok atığın ham madde şekline döndürü-
lebileceği yeni ekipmanların geliştirilmesini 
sağlamıştır. Bu sayede tonlarca atık yeniden 
kullanılabilecek duruma getirilebilmekte ve 
tekrar üretim aşamasında kullanılabilmekte-
dir. Bunun en güzel örneği; İsveç’in katı atık 
ithal etmesidir. Ülkede üretilen atık mikta-
rından daha fazla kapasiteye sahip katı atık 
dönüştürme tesisi olmasından dolayı üreti-
len atık miktarı yetersiz olduğu durumlarda 
başka ülkelerin atıklarını belli bir bedel elde 
ederek almakta ve vatandaşlarına elektrik ve 
ısınma imkânı sunmaktadır.

Ülkemizde de son yıllarda sürdürülebilir-
lik faaliyetleri kapsamında geri dönüşüm ve 
geri kazanım uygulamaları artış göstermiştir. 
Bunun en önemli sebebi devlet tarafından ge-
tirilen mevzuatlar ve yasalar ile üreticilerin 
oluşturdukları atıkları en uygun şekilde geri 
dönüştürmeleri ve bertaraf etme gerekliliği-
dir. Bu bağlamda ortaya çıkan diğer bir uy-
gulama ise, oluşan tüm atıkların değerlendi-
rilmesi ve depolama alanlarına hiçbir atığın 
gönderilmemesi manasında gelen “Sıfır Atık 
Yaklaşımı’’ kavramıdır. Sıfır Atık Yaklaşımı, 
insanların atık üretiminin minimum düzeyde 
olduğu bir hayat tarzını benimseyip, yaşam 
şartlarını bu çerçevede şekillendiren, artık 
kullanılamaz olarak görülen tüm maddelerin 
diğer ürünler için bir kaynak olabilecek şe-
kilde dizayn edildiği, çevresel, ekonomik ve 
verimlilik gayesi olarak tanımladır.
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Çalışmanın amacı, sıfır atık yaklaşımı uygu-
lamalarının, sürdürülebilir bir kalkınma yo-
lunda başta ülkemiz olmak üzere özel sektör, 
üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları tara-
fından gerçekleştirilmesinde bir ilham kayna-
ğı ya da gerçekleştirilmekte olan çalışmalar-
da bir yol gösterici olması hedeflenmektedir.  

Çalışma kapsamında, Türkiye’deki ulusal ve 
uluslararası alanda faaliyet gösteren çeşitli 
sektörlerin sıfır atık yaklaşımı uygulamaları 
incelenmiş olup sıfır atık kavramının ne ol-
duğu hakkında bir bakış açısı ortaya konul-
muştur. Böylece bir bilincin farkındalığını 
arttırarak, bu tarz uygulamaların yaygınlaş-
masına dikkat çekilmiştir. Sonuç bölümünde, 
tüm bu anlatılanlar ışığında değerlendirmeler 
yapılmış ve Türkiye’nin bu konuda daha ile-
riye gidebilmesi ve uygulamada kolaylık ve 
verimliliğin arttırılabilmesi amacıyla kişisel 
önerilerde bulunulmuştur.

Çalışmada, araştırmalar süresince literatür 
kaynaklarının yanı sıra ilgili tezler ve der-
giler incelenmiş olup ülkemizdeki sıfır atık 
yaklaşımı konusundaki mevcut danışmanla-
rın görüşleri göz önünde bulundurulmuştur. 
Son olarak sıfır atık yaklaşımını uygulayan 
firma yetkililerinin bilgi ve tecrübelerinden 
faydalanılmıştır.

Toplumların gelişmişlik seviyeleri, kültü-
rel yapıları ve yasal düzenlemeler atıkların 
karakterizasyonunu, miktarını ve toplanma 

şekillerini etkilemektedir. Atıkları kaynağın-
da azaltmak ya da geri kazanmak, depolama 
alanlarına giden atıkların miktarının azaltıla-
rak çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için 
uygulanması gereken entegre atık yönetimi 
sistemidir. Gelişmiş ülkeler atıklarının bir 
kısmına kaynakta ayırma işlemini yaparken, 
gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler atıkla-
rını bir arada toplamaktadırlar. Bu da birçok 
değerli atığın birbiri ile karışarak değersiz 
hale gelmesine sebebiyet vermektedir. Atık 
yönetiminin en önemli problemi bu değerli 
atıkların değersizlerle birlikte yok olması ve 
ekonomiye ve çevreye katkı olarak dönüştü-
rülememesidir. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

İnsanoğlunun küreselleşme ile birlikte çev-
reye verdiği zarar da artmaktadır. Bu zarar-
ların başında, ham madde kullanımı ve atık 
oluşumuyla birlikte ortaya çıkan doğal kay-
nakların hızla tüketimi gelmektedir. Bu çer-
çevede, atıkların kaynağında ayrılması ve de-
ğerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Bunun yolu, öncelikle insanların atık algısını 
değiştirmektir. Çevresel ve ekonomik açıdan 
geri planda tutulan, mali açıdan bir külfet ve 
çöp olarak görülen atık algısının, ekomoni ve 
çevreye katkı sağlayacak bir değere dönüştü-
rülmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda sıfır atık yaklaşımı tarzında-
ki bir dünya görüşünün yaygınlaşmasıyla, 
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ekonomi ve ekoloji bir arada tutularak, kay-
nakların optimum kullanımı gerçekleştirilip 
insan ile doğa arasındaki uyum hem yaşayan 
insanlar hem de gelecek nesillerin sağlıklı bir 
çevrede yaşama hakkı için gerçekleştirilmiş 
olacaktır (Saka, 2011:2-9; Keleş, 1998:40-
42; Emrealp, 2005:2-6; Demiral, 2005:3-4). 
Sıfır atık yaklaşımı ilk olarak 1893 yılında 
George Washington Carver tarafından orta-
ya atılmış olup Carver bir makalesinde, do-
ğada hiçbir atık maddenin olmadığını, ağaç 
yapraklarından çiftlik gübresine kadar nere-
deyse tüm atıkların tekrar hammadde olarak 
kullanılabileceğini ifade etmiş ve atığı, kılık 
değiştirmiş bir başka madde olarak tanım-
lamıştır. 1930’larda Henry Ford ise ürettiği 
otomobillerin korna düğmesi ve vites kolu 
gibi bazı parçalarında soya fasulyesi küspe-
si kullanmayı başarmış, ayrıca atık şişeleri 
toplatıp yeniden kullanma yollarını araştır-
mış ve böylece yılda 20 milyon dolar tasarruf 
edecek düzeye gelmiştir. Sonraki yıllarda ise 
sıfır atık konusunda Japonya önemli adımlar 
atmış olup sıfır atık kavramını öne çıkarma-
ya başlamıştır. Toshiba, Honda, Toyota gibi 
firmalar sıfır atık hedefini benimsemiş ve 
%98’e varan oranlarda bunu başarmışlardır 
(Yaman ve Olhan, 2010: 441-448). Uluslara-
rası anlamda sıfır atık kavramı, atıkların ve 
ürünlerin yapısındaki toksisitenin azaltılma-
sı ve önlenmesi, tüm kaynakların korunması 
ve muhafaza edilmesi, atıkların yakılması ve 

gömülmesinin engellenmesi için sistemli bir 
biçimde ürün ve proseslerin dizaynı ve yö-
netilmesi şeklinde açıklanmaktadır. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tanımına göre sıfır atık, 
israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli 
kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin göz-
den geçirilerek atık oluşumunun engellenme-
si veya minimize edilmesini, atığın oluşması 
durumunda ise kaynağında ayrı toplanmasını 
ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 
atık yönetim felsefesi olarak tanımlanmak-
tadır (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
2015). 

Sıfır atık yaklaşımı, depolama alanlarına 
bertaraf etmek için gönderilen atıkların mik-
tarını azaltılmasını ve nihayetinde tamamen 
ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Üre-
tim ve işletmelerde oluşan atıkların önüne 
geçebilmek için her türlü ürünün tasarım 
aşamasından başlayarak güvenli ve ekono-
mik bir şekilde geri dönüştürülebilir, yeniden 
kullanılabilir, kompost haline getirilebilir ya 
da biyogaza dönüştürülebilir şekilde dizayn 
edilmeleri önemlidir. Bu yaklaşım ile atıkla-
rın kaynağında ayrıştırılarak uygun şekilde 
toplanması ve oluşan atık miktarının sıfıra 
indirgenmesi ile doğal kaynakların sürdürü-
lebilirliği sağlanmış olacaktır. Sıfır atık yak-
laşımı kapsamında atıkların en uygun şekilde 
geri kazanılması için öncelikle atık karakteri-
zasyonunun bilinmesi gerekmektedir (Koçak, 
2018:2-15). 
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Ülkemizdeki atık karakterizasyonu Şekil 
1’de incelendiğinde, çıkan atıkların birço-
ğunun geri dönüştürülebilir nitelikte oldu-
ğu görülmektedir. %34 oranındaki organik 
atıklar, kompost üretiminde; %16 oranındaki 
kağıt ve kartonlar, kağıt hamuru olarak; %2 

oranındaki plastikler, granül ve çapak olarak; 
%6 oranındaki cam atıklar, cam kırığı şeklin-
de; %1 oranındaki metal atıklar ise demir ve 
alüminyum gibi hammaddelere dönüştürüle-
bilmektedir (TİK, 2017).

Şekil 1. Türkiye’de Atık Karakterizaysonu

BULGULAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sıfır atık 
yaklaşımı eskilere dayanmakta olup Bakan-
lık, insanların yoğun olduğu ve atıkların daha 
çok ortaya çıktığı kamu kurum ve kuruluşla-

rında, okullarda, hastanelerde, alışveriş mer-
kezlerinde toplanan atıkları mevzuata uygun 
olarak biriktirmekte ve geri dönüşümünü sağ-
lamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
atık miktarları Tablo 1’de verilmektedir 
(ÇŞB, 2018).
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Tablo 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Miktarları

Atık Türü

(Tehlikesiz Atık)

Atık Miktarı

Kâğıt-Karton 70 ton

Plastik
17 ton

Cam
4 ton

Metal
2 ton

Yemek ve ekmek artığı
1 ton

Organik atık
2,5 ton

Ahşap atığı
100 kg

Tekstil atığı
2 kg

İri hacimli atık
120 kg

Toplam
97 ton

Atık Türü

(Tehlikeli Atık)

Atık Miktarı

Atık pil
136 kg

Akümülatör
25 kg

Bitkisel atık yağ
1100 L
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Madeni atık yağ
780 L

Tıbbi atık
110 kg

Atık ilaç
1,5 kg

Kontamine olmuş ambalaj atığı
70 kg

Kontamine olmuş filtre malzemesi
35 kg

Toner-kartuş
70 kg

Floresan
175 kg

Toplam
2,5 ton

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sıfır atık 
kapsamında tasarruf ve kazançları Şekil 2’de 
verilmektedir (ÇŞB, 2018).

Şekil 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Kazançları
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1 ton kağıdın geri dönüşümüyle birlikte 17 
yetişkin ağaç kurtarılabilir. 26.5 m3 suyun 
kirletilmesi önlenebilir ve 2.3 m3 çöp depo-
lama alanı kurtarılabilir. Atık cam %100 geri 
kazanılabilir bir hammadde olup atık camlar-
dan cam üretilerek, suların kirletilmesi, sera 
gazı emisyonlarının azaltılması ve enerji ta-
sarrufu sağlanabilir. Cam atığının geri dönü-
şümü ile %100 yeni cam şişe üretilebilir. Sıfır 
atık projesi kapsamında, alüminyum içecek 
kutuları ve folyoları kaynakta ayrı toplanarak 
%95 oranında enerji tasarruf edilmekte ve 
%95 oranında sera gazı emisyonu önlenmek-
tedir (İBB ÇKK, 2017).

Ülkemizdeki bazı firmalar, sıfır atık çalış-
maları ile “sürdürülebilirlik” kavramını, atık 
yönetimi alanına entegre eden yaklaşım ve 
uygulamalarda bulunmuşlardır. Arçelik fir-
ması bu konuda öncülerdendir. 1955 yılında 
Koç Holding kapsamında kurulan Arçelik, 
beyaz eşya sektöründe Avrupa’nın üçüncü 
büyük şirketidir. Atık Elektrikli ve Elektro-
nik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği 
2012 yılında yayımlanmış olup Arçelik, 2012 

tarihinden itibaren Yönetmeliğin gerektirdiği 
şartları oluşturmak ve yükümlülüklerini yeri-
ne getirmek üzere önemli çalışmalar yapmış-
tır. Ayrıca geri dönüşüm tesisleri kurup AE-
EE’lerin geri kazanımını yapan üretici konu-
mundaki tek kuruluş olan Arçelik, 2017 yılı 
Atık Yönetimi Sempozyumu’nda, en yüksek 
miktarda atık elektrikli ve elektronik eşya 
toplayan ve geri dönüştüren kuruluş olarak 
birincilik ödülüne layık görülmüştür. “Dün-
yaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonunu 
ilan eden Arçelik, bu alanda yaptığı çalışma-
larla atıkların geri kazanımı yanında, doğal 
kaynakların verimliliği, tehlikeli atıkların 
güvenli yönetimi, ozon tabakasını incelten 
maddeler ve sera gazları salınımlarının azal-
tılması ve eski ürünlerin değişimi ile enerji 
tüketiminin azaltılması noktasında önemli 
çevresel faydalar sağlamıştır (Öztürk, 2015). 

Arçelik ürünlerinde kullanılan hammadde ve 
malzeme geri dönüşüm oranları Tablo 2’de, 
Arçelik ürünlerinin geri dönüştürülebilme 
oranları ise Tablo 3’te verilmektedir. 
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Tablo 2. Arçelik Ürünlerinde Kullanılan Hammadde ve Malzeme  

Geri Dönüşüm Oranları

Türüne Göre Hammadde ve 
Malzeme Kullanım Miktarları 
(Ton)

2012 2013 2014 2015 2016

Plastik 108.076 107.600 82.935 200.878 139.907

Metal 209.929 304.061 239.209 267.509 306.573

Malzemeler 354.080 407.147 400.544 244.077 320.375

Kimyasallar 8.136 74.583 79.128 79.067 11.060

Toplam 761.221 893.391 801.816 791.531 777.914

Tablo 3. Arçelik Ürünlerinin Geri Dönüştürülebilme Oranları

Ürün Durum

Çamaşır Makineleri %99 geri dönüşümü sağlanabilir

Kondanserli Kurutma Makineleri %98 geri dönüşümü sağlanabilir

Buzdolapları %99 geri dönüşümü sağlanabilir

Bulaşık Makineleri %84 geri dönüşümü sağlanabilir

Elektronik Cihazlar %88-92 geri dönüşümü sağlanabilir

Fırınlar %91 geri dönüşümü sağlanabilir
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Ülkemizdeki diğer sıfır atık yaklaşımlı şir-
ket, Migros’tur. 1954 yılında, İstanbul halkı-
na daha uygun fiyata ürün satmak amacıyla 
İstanbul Belediyesi tarafından kurulan Mig-
ros, ilk hijyenik ambalaj, ilk etiket ve raf 
ömrü uygulamaları ile Türk tüketicisini ilk 
kez tanıştırmıştır. 1975 yılında Koç Grubu ta-
rafından hisselerinin büyük çoğunluğu satın 
alınarak Türkiye geneline yayılmaya başla-
mıştır. Yurtiçinde 73 ilde toplam 1605 mağa-
zaya sahiptir.  2015 yılında “Bizi Hayata Geri 
Döndür” projesiyle ambalaj, kağıt, cam ve or-
ganik atıklarını kaynağında ayrıştırarak geri 
dönüşüme kazandırmaya başlamıştır. 2016 
yılında projenin kapsamı genişletilip metal, 
karton, ahşap, plastik gibi tehlikesiz atıklarını 

ayrı ayrı toplayıp lisanslı firmalar aracılığı ile 
geri dönüştürülmektedir (Migros, 2018).

ÇEVKO Vakfı ile birlikte özgün markalı 
ürünlerin ambalaj atıklarını toplayıp geri dö-
nüştüren Migros, her yıl bu bağlamda kendini 
iyileştirmektedir. 2021 yılı geri dönüşüm he-
defi %60 olan Migros, 2016 yılında toplam 
12.038 ton kağıt-karton, ahşap, plastik, metal 
ve camı geri dönüşüme kazandırarak 70.608 
ağacın kesilmesini önlemiş, 16.250 ailenin 
yıllık elektrik tüketimine eş tasarruf sağla-
mıştır. 

Migros 2015, 2016 yıllarına göre atık ve ber-
taraf türleri Tablo 4’te verilmektedir (Migros, 
2018).

Tablo 4. Migros 2015, 2016 Yıllarına Göre Atık ve Bertaraf Türleri

Atık Türü
(Tehlikesiz)

 Bertaraf Türü 2015 
(ton)

2016 
(ton)

Metal Geri Dönüşüm/ 
Geri Kazanım

1924 1289

Ahşap Geri Dönüşüm/ 
Geri Kazanım

4380 4870

Kâğıt Geri Dönüşüm/ 
Geri Kazanım

2514 1908

Plastik Geri Dönüşüm/ 
Geri Kazanım

784 463

Cam Geri Dönüşüm/ 
Geri Kazanım

264 54

Elektronik 
(tehlikesiz)

Geri Dönüşüm/ 
Geri Kazanım

58 88
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Organik Tekrar Kullanım/ 
Hayvan Yemi

58 101

Organik Biogaz/ 
Kompost

5728 4772

Organik Belediyeye Teslim 19084 20552

Organik Haytap 
Bağış

35 45

Atık Türü
(Tehlikeli)

      Bertaraf Türü 2015 
(ton)

2016 
(ton)

Pil           Geri Dönüşüm/ 
          Geri Kazanım

1,24                     
2

Bitkisel Yağ Biodizel 19 24

Tıbbi Atık Yakma 9 34

Miget Atık Yakma 1,7 2,1

Toplam  34900 34222

Diğer bir sıfır atık yaklaşımlı işletme FLO 
olup, Ahmet Ziylan tarafından 1960 yılında 
küçük bir atölyede kurulmuştur. Bugün Tür-
kiye ayakkabı pazarının tartışmasız lideri ko-
numunda olan FLO Mağazacılık, doğrudan 
7 bini aşan, dolaylı olarak 30.000 civarında 
kişiye istihdam sağlamaktadır. Ayrıca senede 
45 milyon çift ayakkabıyı satışa sunmaktadır 
(FLO, 2018). Türkiye’nin birçok noktasında 
mağazası olan FLO Mağazacılık; FLO mar-
kası ile yurtdışında yakın coğrafyada 50’nin 
üzerinde, yurtiçinde ise 365’den fazla mağa-
za ile hizmet vermektedir. FLO Mağazacılık 

kapsamında bulunan çok markalı sneaker 
konseptli Sport in Street perakende noktaları 
ise Türkiye’de 63 mağazaya ulaşmış durum-
dadır. Türkiye ve yurtdışında yakın coğraf-
yada yaklaşık olarak 500 mağazaya sahiptir. 
FLO Mağazacılık bünyesinde bulunan pe-
rakende markalarına nazaran, mağazaların-
da satışını gerçekleştirdiği ve toptan satışını 
yaptığı Kinetix, Polaris, Lumberjack, Butigo, 
Dockers by Gerli gibi uluslararası firmalara 
ait lider ayakkabı markaları bulunmaktadır. 
FLO ayakkabı miktarları Tablo 5’te veril-
mektedir (FLO, 2018).
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Tablo 5. FLO Ayakkabı Miktarları

2017 Yılı FLO Ayakkabı Hareketliliği

Reyon İade 216.479

Tekleme iade 159.235

Arızalı İnceleme İade 594.383

Dönem İçinde Gelen Stok 970.097

Önceki Dönemden Devreden 93.325

Toplam Elleçlenecek 1.063.422

Satışa Kazandırılan Outlet Satış 217.206

Tedarikçiye İade 200.650

Yardıma Kazandırılacak 90.266

İmhaya Ayrılan 150.277

Ret Olan 199.826

Tamir Edilip Mağaza Satışa Kazandırılan 28.041

Toplam Elleçlenen 886.266

FLO ayakkabı mağazasında 2017 yılında iade 
edilen ya da arızalı olan ayakkabıların birçoğu 
geri dönüştürülüp tekrar satılmakta ya da ih-
tiyaç sahibi olan insanlarda gönderilmektedir. 
Gelen ayakkabılar içinden %25 i outlet satışına, 
%23’ü tedarikçiye iade edilmiş, %10’u ihtiyaç 
sahibi olan insanlara gönderilmiş, %23’ü ret 
cevabı verilerek müşteriye iade edilmiş, %3 ü 
tamir edilip yeniden satışa sunulmuştur. İmha 
edilen ayakkabı oranı ise %22 gibi yüksek bir 
orandır. FLO ayakkabı mağazası esnasında bu 
oranın yüksek olmasının sebebi yetkili kişiye 
sorulmuş ve ayakkabıların bir noktadan son-
ra kurtarılamadığını ve bu yüzden imha edil-

dikleri cevabı alınmıştır. Ayakkabı malzemesi 
geri dönüşüm konusunda yapılan araştırmada 
ise ayakkabı kauçuk bir malzemeden yapıl-
dığından ötürü uygun şartlarda değerlendiri-
lip hammadde haline getirilebilir ve yeniden 
ayakkabı üretiminde kullanılabilir ya da araba 
lastiği tarzında kauçuktan üretilen malzemeler 
elde edilebilir. FLO şirketi bunu tercih etmeyip 
imha yoluna gitmektedir. Ülkemizde sıfır atık 
yaklaşımını uygulayan firmalardan biri olan 
AK-KİM’den bahsedecek olursak, AK-KİM, 
atık yönetimi faaliyetlerinde oluşan atık mik-
tarının azaltılmasını ve ortaya çıkan atıkların 
kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşümünün 
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veya geri kazanımının sağlanmasını, geri dö-
nüşümü veya geri kazanımı mümkün olmayan 
atıkların ise uygun yöntemlerle lisanslı firma-
larca bertaraf edilmesini hedeflemektedir. 

AK-KİM 2016 yılı atık miktarları Tablo 6’da 
ve AK-KİM 2017 yılı atık miktarları Tablo 
7’de verilmektedir (Ak-Kim, 2017).

Tablo 6. AK-KİM 2016 Yılı Atık Miktarları

ATIK KODU ATIK ADI MİKTAR ATIK İŞLEME TESİSİ

020104 Atık plastikler 15660 TOSUNBİLAL ERGÜL

050112 Yağ içeren asitler 21079 İZAYDAŞ

060314 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki  
 tuzlar ve solüsyonlar

376240 İZAYDAŞ

060314 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki  
 tuzlar ve solüsyonlar

131660 İSTAÇ

070107 Halojenli dip tortusu ve  
reaksiyon kalıntıları

4735 İZAYDAŞ

070108 Diğer dip tortusu ve  
reaksiyon kalıntıları

66915 İZAYDAŞ

070108 Diğer dip tortusu ve  
reaksiyon kalıntıları

21640 KOCAELİ ATIK 
ÜRÜNLERİ  
GERİ KAZANIM 
TESİSİ

110113 Tehlikeli maddeler içeren yağ alma 
atıkları

270 RDF KONTAMİNE 
ATIK BERTARAF 
VE GERİ KAZANIM 
TESİSİ

130204 Mineral esaslı klor içeren şanzıman, 
motor ve yağlama yağları

1504 İZAYDAŞ

150101 Kâğıt ve karton ambalaj 57590 SARIKAYA HURDA-
CILIK

150102 Plastik ambalaj 25990 SARIKAYA 
HURDACILIK

ATIK KODU ATIK ADI MİKTAR ATIK İŞLEME TESİSİ
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150202 Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emi-
ciler, filtre malzemeleri, koruyucu 
giysiler, temizleme bezleri

23900 KOCAELİ ATIK 
ÜRÜNLERİ  
GERİ KAZANIM 
TESİSİ

160305 Tehlikeli maddeler  
içeren organik atıklar

75480 İZAYDAŞ

160305 Tehlikeli maddeler  
içeren organik atıklar

43020
KOCAELİ ATIK 
ÜRÜNLERİ  
GERİ KAZANIM 
TESİSİ

160506 Laboratuvar kimyasalları karışımları 
dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya 
da tehlikeli maddeler içeren laboratu-
var kimyasalları

1676 İZAYDAŞ

160604 Alkali piller 95 TAP

170402 Alüminyum 3020 TOSUNBİLAL ERGÜL

170405 Demir ve çelik 152520 TOSUNBİLAL ERGÜL

170411 17 04 10 dışındaki kablolar 4460 TOSUNBİLAL ERGÜL

180103 Enfeksiyonu önlemek amacı ile ber-
tarafı ve toplanmaları özel işleme tabi 
olan atıklar

36 BURSA BELEDİYESİ

200121 Floresan lambalar ve başka cıva 
içeren atıklar

95 İZAYDAŞ
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Tablo 7. AK-KİM 2017 Yılı Atık Miktarları

ATIK KODU
ATIK ADI MİKTAR ATIK İŞLEME TESİSİ

060314 06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki tuzlar ve 
solüsyonlar

477140 İZAYDAŞ

070107 Halojenli dip tortusu  
reaksiyon kalıntıları

7681 İZAYDAŞ

070108 Diğer dip tortusu ve  
reaksiyon kalıntıları

64715 İZAYDAŞ

130208 Diğer motor, şanzıman  
ve yağlama yağları

1300 TAYRAŞ

ATIK KODU ATIK ADI MİKTAR ATIK İŞLEME TESİSİ

160115 16 01 14 dışındaki antifriz sıvıları 190 İZAYDAŞ

160213 16 02 09’dan 16 02 12’ye kadar olanla-
rın haricindeki tehlikeli parçalar içeren 
ıskarta ekipmanlar

2100 EVCİLER KİMYA

160305 Tehlikeli maddeler içeren organik 
atıklar

166680 İZAYDAŞ

160506 Laboratuvar kimyasalları karışımları 
dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya 
da tehlikeli maddeler içeren laboratuvar 
kimyasalları

3011 İZAYDAŞ

160604 Alkali piller 36 TAP

170201 Ahşap 149050 TOSUNBİLAL ERGÜL

170203 Plastik 28184 TOSUNBİLAL ERGÜL

170402 Alüminyum 2120 TOSUNBİLAL ERGÜL

170405 Demir ve çelik 504764 TOSUNBİLAL ERGÜL

170411 17 04 10 dışındaki kablolar 9490 TOSUNBİLAL ERGÜL

170605 Asbest içeren inşaat malzemeleri 59440 İZAYDAŞ

180103 Enfeksiyonu önlemek amacı ile bertara-
fı ve toplanmaları özel işleme tabi olan 
atıklar

19 ERA ÇEVRE TEKNOLO-
JİLERİ
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191201 Kâğıt ve karton 76916 TOSUNBİLAL ERGÜL

200121 Floresan lambalar ve başka cıva içeren 
atıklar

108 İZAYDAŞ

Ülkemizde sıfır atık yaklaşımını uygulayan 
firmalardan bir diğeri Ülker’dir. Türkiye’nin 
köklü markalarından biri olan Ülker 1944 
yılında kurulmuştur. Yolculuğuna Eminönü 
Nohutçu Han’daki bir atölyede pötibör biskü-
vi üretimiyle başlamıştır. Günümüzde, Ülker 
adı altında içinde farklı şirketlerin yer aldığı 
bir ekosisteme sahiptir. Yapılan yeni yatırım-
lar ve satın alma ile büyüyerek, bugün Yıl-
dız Holding bisküvi üretiminde dünyanın en 
büyük üçüncü firması düzeyine gelmiştir. Şu 
anki durumda Ülker, bisküvi, çikolata, sakız, 
şekerleme ve kek kategorileri dışında kahve 
ve yağ çeşidindeki ürünleri de üretmektedir. 
300 civarında Ülker markalı ürün tüketici-
lerle çeşitli noktalara ulaştırılmaktadır. Ülker 
Bisküvi; Karaman, Ankara ve İstanbul’da 
Topkapı, Gebze, Esenyurt ve Silivri’de bu-
lunan fabrikalarında ürettikleri çikolata, bis-
küvi ve kekleri Türkiye başta olmak üzere 
dünyanın dört bir köşesindeki tüketicilerle 
buluşturmaktadır. Ülker, başta Orta Asya ve 
Orta Doğu ülkeleri ile Rusya olmak üzere 
Avrupa’dan Afrika ve Amerika’ya dünyanın 
çeşitli ülkelere ürünlerini ihraç etmektedir. 
Karlı ve sürdürülebilir gelişmeye odaklı yatı-

rımlarıyla kalite hedeflerini her ürününe yan-
sıtmaya devam etmektedir (Ülker, 2018). 

Ülker’in sürdürülebilirlik faaliyetlerine baka-
cak olursak; Ülker, Çevresel etkilerini faali-
yetlerinin her düzeyinde azaltmaya çalışmak-
tadır. Üretim süreçleri dahilinde oluşan atık 
miktarını minimize etmek için önlemler al-
makta, asgari atık oluşumu için ilgili çalışan-
larına yönelik eğitim çalışmaları yürütmek-
tedir. Atıkları uygun şekilde ayrıştırarak ve 
geri dönüşüm miktarını en üst düzeyde sağla-
maktadır. Faaliyetler sonucu oluşan atıkların 
önlenmesi, azaltılması ve atıkların geri kaza-
nımı ile geri dönüştürülmesi Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinde sürdürülebilir üretim 
ve tüketim alışkanlıklarının oluşması için ge-
reken hallerden birisi olarak belirtilmektedir. 
Operasyonlar dahilinde oluşan atıkların ye-
rinde geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik 
kazanç elde etmektedir. Fabrikalarda oluşan 
atıkları gerekli durumlarda, uygun alanlarda 
mevzuata göre depolayarak lisanslı geri dö-
nüşüm firmaları vasıtasıyla geri dönüşüm-
lerini sağlamaktadır. Farklı türdeki atıklar 
lisanslı firmalarca toplanıp, mevzuata göre 
geri dönüşüm sürecine tabi tutulmaktadır. 
Geri dönüşümleri mümkün olmayan atıkları 



51

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Mayıs  / Haziran / Temmuz / Ağustos İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2018

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
May / June / July / August Spring Summer Semester Issue: 13 Year: 2018

ID:03 K:06
(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

ise gömülmek üzere düzenli depolama alan-
larına göndermektedirler. 2024 yılında dü-
zenli depolamaya gönderilen atık miktarını 
sıfıra indirgeme hedeflerini gerçekleştirerek, 
üretim sırasında oluşan atıkların %100 geri 
dönüşümünü sağlamak vardır.  Ülker’in atık 
yönetimi; Ülker 2015 yılında tekrar kullanı-
lan ve geri dönüştürülen atık miktarını önceki 
yıla göre artırarak düzenli depolama sahala-
rına gönderilen atık miktarını %8 azaltmıştır. 
2015 yılında toplam 10.692 ton atık oluşmuş-
tur. 2016 yılında ise düzenli depolama alanı-
na gönderilen atık miktarı %32 oranında artış 

göstermiştir. Bunun en önemli nedeni 2016 
yılındaki toplam atık miktarının 15578 ton 
olmasıdır. 2015 yılına göre 4886 tonluk atık 
artışı düzenli depolama alanına giden atık 
miktarını arttırmıştır. Düzenli depolama ala-
nına giden atıkların toplam üretilen atık içeri-
sindeki yüzdesine bakıldığında ise %10,4 den 
%9 a düştüğünü görülmektedir. 2016 yılında 
geri dönüştürülen atık yüzdesi %57,4 den 
%62 ye çıkmıştır. Üretilen Atık Miktarları ve 
Yüzdelerinin Yıllara Göre Karşılaştırılması 
Tablo 8’de verilmektedir (Ülker, 2018).

Tablo 8. Üretilen Atık Miktarları ve Yüzdelerinin Yıllara Göre Karşılaştırılması

Türüne Göre Atık Miktarları 2015
(Ton)

2015
(%)

2016
(Ton)

2016
(%)

Geri Dönüştürülen 6137 %57,4 10972 %62

Yan Ürün Olarak Kazanılan 3208 %30 4756 %27

Düzenli Depolama Sahasına Giden 1112 %10,4 1639 %9

Tehlikeli 75 %0,7 111 %9

Enerji Amaçlı Geri Kazanılan 160 %1,5 99 %1

Toplam Atık Miktarı 10692 %100 15578 %100

Ülker’in ambalaj yönetimi, yapılan çalışma-
lar sayesinde ambalaj ile ilgili olarak Silivri 
Biskot fabrikalarında gerçekleştirdikleri uy-
gulama ile kutularda kullanılan kartonların 

%96’sı, kolilerde kullanılan kağıtların %80’i, 
camların %17’si ve kullanılan polietilen 
terftalatinin (PET) %20’si geri dönüştürül-
müş malzemelerden elde edilmektedir. Koli 
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ve konumlandırılmış polipropilen (oriented 
polypropylene-OPP) ambalajlarda yapılan 
küçültmeler ve palet optimizasyonu ile 1,8 
milyon TL civarında tasarruf sağlamışlardır. 

Piyasaya sürdükleri ambalajları toplama ça-
lışmaları çerçevesinde yaklaşık 22 bin ton 
kâğıt ambalajı toplayarak geri kazandırmış-
lardır. Dankek ürünlerinde koli küçültme, 
plastik ambalaj malzemesi kalınlığını azalt-
ma, palet verimlilik çalışmaları gibi çeşitli 
ambalaj projeleri ile yaklaşık 2,5 milyon TL 
tasarruf yapmışlardır. Esnek ambalajlarda 
plastik kullanımını toplam tüketimin %4,8’i 
oranında azaltmışlardır (Ülker, 2018). Ülker, 
şirket olarak doğal kaynak verimliliğini sağ-
lamada ve sürdürülebilir üretim ve tüketim 
alışkanlıklarının yaygınlaşmasında atık yö-
netiminin önemli bir yeri olduğuna inanmak-
tadır. Daha az atık oluşturarak ve atıkları geri 
dönüştürerek doğal kaynak kullanımını azalt-
mayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda önemli 
bir adım atarak “%100 geri dönüşüm ile dü-
zenli depolama alanlarına sıfır atık” hedefi 
koymuştur. Hedefe doğru ilerlerken her sene 
daha fazla atık geri dönüştürmekte ve atık sa-
hasına daha az çöp göndermektedir. 

Ülker Sürdürülebilirlik Hedefleri: Düzenli 
depolamaya sıfır atık göndererek %100 geri 
dönüşüm sağlamak; Esnek ambalajlarda kul-
lanılan plastik miktarını %20 azaltmak Koli 
ve kutularda kullanılan kâğıt miktarını %20 
azaltmak; Piyasaya sürdükleri ambalajları 

toplama çalışmalarını da hızlandırarak 2024 
yılına kadar ambalaj firelerini %50 azaltmayı 
hedeflemektedirler. Ülker sıfır atık yaklaşımı 
değerlendirilmesine bakacak olursak; Sıfır 
Atık Yaklaşımı projesinin ana gayesi düzen-
li depolama alanlarına sıfır atık gönderilmesi 
ve atıkların geri dönüşümünün sağlanmasıdır. 
Ülker 2016 yılında %62 oranında atıklarının 
geri dönüşümünü sağlarken atıklarının %9 
unu depolama sahasına göndermiştir. Depo-
lama sahasına giden atık miktarı 2015 yılına 
göre 2016 yılında 1112 tondan 1639 tona çık-
mıştır. Sıfır atık projesi kapsamında kaynakta 
ayırma yapılarak geri dönüştürülebilen atık-
lar daha iyi bir şekilde ayrılmalı ve depolama 
alanına giden atık miktarı azaltılmalıdır (Ül-
ker, 2018).

Son olarak ülkemizde sıfır atık yaklaşımını 
uygulayan firmalardan TÜPRAŞ, Türkiye’nin 
ilk rafinerisi olan ve 1961’de üretime başla-
yan İPRAŞ’a (İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş.) 
dayanır. Daha sonra daha verimli olması için, 
1983’te İPRAŞ ve kamuya ait 3 rafineri, Tür-
kiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) adı 
altında toplandı. Türkiye’de Batman, İzmir, 
Kırıkkale ve İzmit’te rafinerileri faaliyet gös-
termektedir (Tüpraş, 2018).

Tüpraş dizel, benzin, jet yakıtı, LPG, asfalt 
vb. petrol türevlerini üretmektedir. 2015 yı-
lında Türkiye’de bu zamana kadar tek seferde 
yapılan en büyük sanayi tesisi olan 3 milyar 
dolarlık yatırım ile İzmit Rafinerisi’nde The 



53

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Mayıs  / Haziran / Temmuz / Ağustos İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2018

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
May / June / July / August Spring Summer Semester Issue: 13 Year: 2018

ID:03 K:06
(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

Residuum Upgrading Project (RUP) Fuel Oil 
Dönüşüm Tesisi’ni işletmeye almıştır. Tüp-
raş rafinerilerin ham petrol işleme kapasitesi 
İzmir Rafinerisi için 11 milyon ton/yıl, İzmit 
Rafinerisi için 11 milyon ton/yıl, Kırıkkale 
Rafinerisi için 5 milyon ton/yıl ve Batman 
Rafinerisi için 1 milyon ton/yıl olmak üzere 
toplam 28 milyon ton/yıldır. Türkiye rafinaj 
kapasitesinin %86’sına sahip olan Tüpraş, 
2001 yılında Ataş Rafinerisinin (5 milyon 
ton/yıl) kapanması sonrası Türkiye Rafinaj 
kapasitesinin %100’üne sahip duruma gel-
miştir. Oluşan bu ürünlerin %23’ünü ihraç 
ederken geri kalan %77’lik kısmı iç piyasaya 
sürmektedir (Tüpraş, 2018).

TÜPRAŞ, benimsemiş olduğu atık yöneti-
minde, atık miktarının minimize edilmesi ve 
ortaya çıkan atıkların kaynağında ayrıştırıla-
rak geri kazanılmasını, geri kazanımı müm-
kün olmayan atıkların ise uygun yöntemlerle 
lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilme-
sini hedeflemektedir. Ulusal mevzuatta atık 
yönetimi yer alan TÜPRAŞ, sistemden takip 
edilen yasal yönetmelikler doğrultusunda ha-
reket etmektedir. Atığın oluşumundan, ber-
taraf edilmesine kadar geçen tüm süreçlerin 
takibi, ilgili yasa ve düzenlemelere uygunlu-
ğunun kontrolü Atık Yönetim Programı’na 
göre oluşturulmaktadır. Tehlikesiz atıklar 
hurda atık alanlarında depolanırken, tehli-
keli atıklar ise geçici tehlikeli atık depolama 
alanlarında depolanmaktadır. TÜPRAŞ 2015 

yılında faaliyetleri sonucunda oluşan atık 
miktarı bir önceki yıla oranla %77’lik azalma 
ile 11.346 tonu tehlikesiz, 14.192 tonu tehli-
keli olmak üzere 25.538 ton atık oluşmuştur. 
Bu faaliyetler sonucu oluşan atığın ise %70’i 
değişik yöntemlerle geri kazanılmış olup geri 
kazanımı mümkün olmayan atıklar yasal dü-
zenlemelerde belirtilen yöntem ve normlarla 
lisanslı firmalar tarafından bertaraf edilmiştir 
(Tüpraş, 2018).

TÜPRAŞ’ın sıfır atık yaklaşımının ana ga-
yesi düzenli depolamaya giden atık miktarı-
nın sıfıra indirgenmesidir. TÜPRAŞ’ta 2011 
yılında oluşan 28.992 ton atığın 23.367 tonu 
yani %81’i geri kazanılmıştır. Firmanın yıl-
lara göre kapasite değerleri değiştiği için 
atık karakterizasyonunda da farklılıklar göz-
lenmektedir. Örneğin 2014 yılında oluşan 
112.664 ton atığın sadece 39.724 tonu yani 
%35,3’ü geri kazanılabilmiştir. Bunun en bü-
yük etkeni oluşan 112.664 ton atığın 94.974 
tonunun tehlikeli atık olmasıdır. 2015 yılında 
ise sahip olunan %69,7’lik geri kazanım oranı 
ile bir önceki yıla göre %77’lik bir iyileşme 
ortaya konmuştur. Sıfır atık yaklaşımı kapsa-
mında ise geri dönüştürülebilen atıkların geri 
dönüşümü sağlanıp, geri dönüşümü mümkün 
olmayan atıklar en uygun bertaraf metoduyla 
bertaraf edilerek düzenli depolama alanlarına 
gönderilen atık miktarı sıfıra indirgenmelidir 
(Tüpraş, 2018). 
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SONUÇ

Yapılan incelemede bazı firmalarda Sıfır Atık 
Yaklaşımı anlayışı benimsenirken bazı firma-
larda üretilen atıkların birçoğu imha edilmek-
te ya da depolama alanlarına gönderilmekte-
dir. Bu hem o firmanın ekonomik açıdan de-
ğer kaybetmesine hem de depolama alanları-
na giden atık miktarının artmasına sebebiyet 
vermektedir. Bunun önüne geçmek için Sıfır 
Atık Yaklaşımı uygulamaları yaygınlaştırıl-
malı ve teşvik edilmelidir.  Sıfır Atık Yaklaşı-
mı uygulamasını benimseyen firmalar oluşan 
atıkların geri dönüşüm ya da geri kazanımını 
sağlayarak üretim için gerekli olan hammad-
de ihtiyacını azaltarak ekonomik olarak ka-
zanç sağlamaktadır. 

Ülkemizde ve dünyada Sıfır Atık Yaklaşımı 
konusunda bazı çalışmalar yapılmış olması-
na rağmen, bu çalışmaların yeterli düzeyde 
olmadığı görülmektedir. Bu durumun ana 
nedeni Sıfır Atık Yaklaşımı uygulaması kap-
samında oluşan atıkların geri dönüşüm ya da 
geri kazanımının sağlanması için gerekli olan 
maliyeti, firma sahiplerinin büyük bir külfet 
olarak görmeleridir. Geri dönüşüm veya geri 
kazanım miktarının artışı ulusal bazda firma-
nın değerini arttıracağından dolayı, uzun va-
deli düşünüldüğünde firmanın geri dönüşüm 
ya da geri kazanım için harcayacağı maliyet-
ten daha fazla bir getiri sağlayacaktır.

Sıfır Atık Yaklaşımı, kaynaklarımızın en ve-
rimli şekilde kullanımını ve çevreye verilen 
zararın minimuma indirilmesini sağlayan 
aktif, sürekli gelişim gösteren bir yönetim 
stratejisidir. Bu stratejinin uygulanmaya baş-
lanması ile atıkların kaynağında azaltılması 
sağlanmakta, atıklar kaynağında ayrı toplan-
makta ve ayrı toplanan atıklar geri dönüştü-
rülmekte ya da geri kazanılmaktadır. Bu ça-
lışmada farklı kurum ve kuruluşlardaki Sıfır 
Atık Yaklaşımı uygulaması incelenmiştir. 

Çalışma kapsamında, günden güne yaygın-
laşan atıkların kaynağında ayrı toplanması-
na ve değerlendirilmesine dayanan sıfır atık 
yaklaşımı incelenmiş olup Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı’nın sıfır atık uygulamaları hak-
kında bilgi verilmiştir. Çalışmada ayrıca, ül-
kemizdeki Arçelik, Migros, FLO, AK-KİM, 
Ülker ve Tüpraş gibi önemli firmaların atık 
yönetim planları incelenmiş, inceleme so-
nucunda firmaların atık miktarları, üretilen 
atıkların ne kadarının geri dönüştürülüp, ne 
kadarının geri kazanıldığı ortaya konmuş ve 
sıfır atık yaklaşımına uygunlukları değerlen-
dirilmiştir. Sıfır atık yaklaşımı uygulamasını 
benimseyen firmalar, oluşan atıkların geri 
dönüşüm ya da geri kazanımını sağlayarak, 
üretim için gerekli hammadde ihtiyacını 
azaltmakta ve ekonomik olarak kazanç sağ-
lamaktadırlar. 

Ülkemizde sıfır atık yaklaşımı konusunda 
bazı çalışmalar yapılsa da bunlar yeterli dü-



55

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Mayıs  / Haziran / Temmuz / Ağustos İlkbahar Yaz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2018

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
May / June / July / August Spring Summer Semester Issue: 13 Year: 2018

ID:03 K:06
(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

zeyde değildir. Bunun ana nedeni, oluşan 
atıkların geri dönüşüm ya da geri kazanımı-
nın sağlanması için gerekli olan maliyeti, 
bazı firma sahiplerinin büyük bir külfet ola-
rak görmeleridir. Halbuki uzun vadede duru-
ma bakıldığında, bu tarz uygulamalar saye-
sinde, ulusal bazda firmanın değeri artacağı 
için harcayacağı maliyetten daha fazla getiri 
sağlayacaktır. Sonuç olarak, firmalar bir yan-
dan daha çok üreterek ekonomik gelişmeyi 
ve kalkınmayı sağlarlarken, diğer yandan 
üretim sonucu ortaya çıkan atıkları azaltma 
yoluna giderek, çevre ile uyumlu sürdürüle-
bilir bir anlayış sergilediklerinde gelecekte 
ayakta kalabilen işletmeler arasında yerlerini 
alabileceklerdir. 

Diğer bir ifadeyle, sıfır atık yaklaşımı uygu-
lamalar sayesinde, ilk aşamada yüksek geri 
dönüşüm veya geri kazanım maliyetlerinin 
aslında büyük resme bakıldığında aradaki 
farkı zamanla kapatacağı ve hatta tasarruf 
edilip kara geçilebileceği firma sahiplerine 
anlatılmalıdır. Bu tarz bilinçlendirici eğitim 
ve seminerler verilerek, özendirilme yaygın-
laştırılmalı ve böylece gelecek nesillere daha 
yaşanılabilir bir ortam bırakılmasına yönelik 
sürdürülebilir çalışmaların temeli bugünden 
atılmalıdır.

Firmalar, bir yandan daha çok üreterek, eko-
nomik gelişmeyi ve kalkınmayı sağlarken, 
diğer yandan, üretim sonucu ortaya çıkan 
atıkların azaltılması konusunda çare bulmak; 

başka bir deyişle gelişmeyi çevre ile uyumlu 
sürdürülebilir bir anlayışla gerçekleştirmek 
ve üretilen atık miktarını azaltmak ve mak-
simum seviyede geri dönüşüm yapmak duru-
mundadır. Bu görevleri yerine getiren işlet-
meler, gelecekte ayakta kalabilen işletmeler 
arasında yer alacaktır. Gelecekte ayakta ka-
labilmeyi hedefleyen işletmelerin, sıfır atık 
yönetimini bir gider olarak değil bir kazanç 
olarak benimseyip çok geç kalmadan devreye 
almaları son derece önem arz etmektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: In line with the growing global economy, the need for natural resources and 
energy is increasing and the unconscious use of resources becomes a serious threat. The concept 
of zero waste is widespread all over the world to eliminate the threats. With the rapid populati-
on growth and urbanization, the loss of the environment is increasing. The pollution resulting 
from this increase creates irreparable effects on both living and natural life. Especially the tech-
nological developments since the beginning of the 21st century have enabled the development 
of the equipments used in the production field and the developing equipments increased the 
production volume. With the increase in production, the amount of waste and type of waste 
produced simultaneously increased. While this transformation was used economically by deve-
loped countries in an economically viable way, developing or underdeveloped countries could 
not reach this level. Developed countries use the method of storing wastes from undeveloped or 
developing countries while recycling most of their waste or even all of them in terms of raw 
material and energy generation. This leads to both wasting of the wastes and reducing the amo-
unt of raw materials. Developing technology has increased the amount of waste while at the 
same time providing the development of new equipment in which many wastes can be turned 
into raw materials. In this way, tons of waste can be re-used and used in the production phase 
again. The most beautiful example of this; Sweden imports solid waste. Due to the fact that the 
amount of waste produced is higher than the amount of waste produced in the country, it takes 
the waste of other countries to obtain a certain cost and offers electricity and heating to its citi-
zens. In our country, recycling and recovery practices have increased in the scope of sustaina-
bility activities in recent years. The most important reason for this is the need to recycle and 
dispose of the waste generated by the state with the legislation and laws introduced by the state. 
Another application in this context is the concept of tüm Zero Waste Approach m which means 
that no waste is sent to storage areas. The Zero Waste Approach is defined as the environmental, 
economic and efficiency objective of adopting a life style where people are at minimum level 
of waste production and shaping the living conditions in this framework, and all the materials 
considered to be no longer usable are designed to be a resource for other products. Humanity’s 
damage to the environment is increasing with globalization. At the beginning of these damages, 
the consumption of raw materials and the emergence of wastes of natural resources, together 
with the generation of waste comes. In this context, the necessity of separation and evaluation 
of wastes at source has emerged. The way to do this is to change the perception of people’s 
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waste first. The perception of waste, which is kept economically and economically backward, 
as a financial burden and garbage, needs to be transformed into a value that will contribute to 
the economy and the environment. In this context, with the spread of a world view in the form 
of zero waste approach, economy and ecology will be kept together, the optimum utilization of 
resources will be realized and the harmony between man and nature will be realized for both the 
living people and the future generations’ right to live in a healthy environment (Saka, 2011; 
Keles, 1998; Emrealp, 2005; Demiral, 2005). Zero waste approach was first introduced by Ge-
orge Washington Carver in 1893 and Carver, in an article, stated that there is no waste material 
in nature, almost all wastes from tree leaves to farm manure can be used as raw material again 
and defined waste as another item in disguise. In the 1930s, Henry Ford managed to use soybe-
an meal in some parts of the cars, such as the  the shift lever, and also explored the ways of 
collecting and reusing waste bottles and thus saving $ 20 million a year. In the following years, 
Japan took important steps in the field of zero waste and started to highlight the concept of zero 
waste. Companies such as Toshiba, Honda, Toyota have adopted the goal of zero waste and 
achieved this by up to 98% (Yaman and Olhan, 2010). The concept of zero waste in the inter-
national sense is defined as the design and management of products and processes in a systema-
tic way to prevent and reduce the toxicity in the structure of wastes and products, to protect and 
conserve all resources, to prevent the incineration and burying of wastes. According to the de-
finition of Ministry of Environment and Urbanization, zero waste is defined as waste manage-
ment philosophy, which includes preventing waste, using resources more efficiently, reviewing 
the causes of waste generation, preventing or minimizing waste generation and providing sepa-
rate collection and recovery in the case of waste generation (Ministry of Environmental, 2015). 
The zero waste approach aims to reduce the amount of wastes sent to the landfills and ultima-
tely eliminate them. It is important to design all kinds of products safely and economically in 
order to be able to be recyclable, re-usable, composted or transformed into biogas in order to 
prevent the wastes in production and enterprises. With this approach, sustainability of natural 
resources will be ensured by segregating wastes at the source and appropriately collecting and 
reducing the amount of waste generated to zero. In order to recover the wastes in the most app-
ropriate way within the scope of zero waste approach, waste characterization should be known. 
When the waste characterization in our country is examined, it is seen that most of the wastes 
are recyclable. 34% organic waste is used in compost production; 16% paper and cardboard as 
pulp; 2% plastics, as granules and burrs; 6% glass waste in the form of glass fracture; 1% metal 
waste can be converted to raw materials such as iron and aluminum (TİK, 2017). Aim: This 
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research aims to be a source of inspiration and guidance to the works carried out or carried out 
by private sector, universities, public institutions and organizations in our country on the way 
of Zero Waste Approach in Environmental Engineering. Method: This article, the waste mana-
gement plans of some important firms in our country are examined, the waste amounts of the 
firms, the recycling rates of the wastes produced and the recovery values of these wastes have 
been determined and their suitability for the zero waste approach has been investigated. Also in 
the study; In addition to the literature sources, related theses and journals were examined during 
the surveys and the opinions of the current consultants on the zero waste approach in our co-
untry were taken into consideration. The knowledge and experience of the company executives 
applying the zero waste approach has been utilized. Findings and Results : In this study, it was 
concluded that the perception of waste, which is considered as a financial and financial burden 
and garbage, which is kept in the environmental and economic background, should be transfor-
med into a value that will contribute to the ecosystem and the environment. By state by law, it 
has been determined that manufacturers have the obligation to recycle and dispose of wastes in 
the most appropriate manner. Also in this study, zero waste-style applications of various sectors 
were examined and it was concluded that our country has developed with an increasing accele-
ration in this regard. Companies have to find solutions to reduce the waste generated as a result 
of production, to realize development with a sustainable understanding that is compatible with 
the environment and to reduce the amount of waste produced and to recycle at maximum level. 
Businesses that perform these tasks will be among those who can survive in the future. It is of 
utmost importance that businesses that aim to survive in the future should adopt zero waste 
management as a profit rather than as an expense and take it into operation before it is too late.
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Abstract: Definition and Importance: Dyes are widely 
used in the food, cosmetic, leather, paper, dye, rubber, plastic, 
textile and automotive industries. The discharge of colored 
wastewater causes serious environmental problems. Activated 
carbon is one of the widely used adsorbents for dye adsorption 
from aqueous solution because of its large surface area, large 
pore volume and high adsorption capacity. Aim: In this study, 
activated carbon was prepared from low cost and locally ava-
ilable Turkish green plum stones using LiOH with chemical 
activation at 500 °C. The Turkish green plum stones based 
activated carbon (AC) was characterized by N2 adsorption-
desorption isotherms.  Conclusion: The BET surface area, 
Langmuir surface area, micropore volume and total pore vo-
lume of AC were 272.28 m2/g, 426.60 m2/g, 0.017 cm3/g and 
0.443 cm3/g, respectively. Adsorption of a food dye, allura red, 
by AC was examined in detail. The experimental adsorption 
equilibrium data were compared with the Langmuir, Freund-
lich, Temkin and Dubinin-Radushkevich (DR) isotherm mo-
dels and the isotherm model parameters were determined. Pse-
udo first order and pseudo second order equations were fitted 
to the kinetic data, and the rate constants were evaluated. The 
kinetics followed a pseudo second order equation. The results 
revealed that the Turkish green plum stones based activated 
carbon have the potential to be used as a low cost adsorbent 
for the removal of allura red food dye from aqueous solutions.

Key Words: Turkish Green Plum Stones, Activated Carbon, 
Allura Red, Dye Adsorption, LiOH Activation

Öz: Açıklama ve Önem: Boyalar gıda, kozmetik, deri, ka-
ğıt, boya, kauçuk, plastik, tekstil ve otomotiv endüstrilerin-
de yaygın olarak kullanılmaktadır. Renkli atık suyun deşarjı 
ciddi çevresel sorunlara neden olmaktadır. Aktif karbon, ge-
niş yüzey alanı, geniş gözenek hacmi ve yüksek adsorpsiyon 
kapasitesi nedeniyle sulu çözeltiden boya adsorpsiyonu için 
yaygın olarak kullanılan adsorbentlerden biridir. Amaç: Bu 
çalışmada; aktif karbon, düşük maliyetli ve yerel olarak mev-
cut Türk yeşil erik çekirdeklerinden 500 °C’de LiOH kullana-
rak kimyasal aktivasyonla hazırlandı. Türk yeşil erik çekirdeği 
bazlı aktif karbon N2 adsorpsiyon-desorpsiyon izotermleri ile 
karakterize edildi. Sonuç: Aktif karbonun BET yüzey alanı, 
Langmuir yüzey alanı, mikrogözenek hacmi ve toplam göze-
nek hacmi sırasıyla 272.28 m2/g, 426.60 m2/g, 0.017 cm3/g ve 
0.443 cm3/g olarak belirlenmiştir. Bir gıda boyası olan allura 
kırmızısının aktif karbon tarafından adsorpsiyonu ayrıntı-
lı olarak incelenmiştir. Deneysel adsorpsiyon denge verileri 
Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich 
(DR) izoterm modelleriyle karşılaştırıldı ve izoterm model 
parametreleri belirlenmiştir. Pseudo birinci derece ve pseudo 
ikinci derece denklemleri kinetik verilere uydurulmuş ve hız 
sabitleri değerlendirilmiştir. Kinetik veriler, pseudo ikinci de-
rece denkleme uymuştur. Türk yeşil erik çekirdeği bazlı aktif 
karbonun allura kırmızısı gıda boyasının sulu çözeltilerden gi-
derilmesi için düşük maliyetli bir adsorbent olarak kullanılma 
potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Yeşil Erik Çekirdeği, Aktif Karbon, 
Allura Kırmızısı, Boya Adsorpsiyonu, LiOH Aktivasyonu
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INTRODUCTION

Activated carbons are porous adsorbents that 
have a high surface area and high adsorpti-
on capacity. They are the most common ad-
sorbents used for the removal of dyes, heavy 
metals, pesticides, organic vapors and gases. 
Because of the high cost and non-renewable 
source of commercially available activated 
carbon, in recent years, researchers have 
studied the production of activated carbons 
from cheap and renewable carbonaceous 
raw materials such as cherry stones, corne-
lian cherry stones, carob stones, avocado 
pear seed, coconut shell, sesame seed shells, 
pistachio shells, bamboo and fish waste. The 
surface areas, porous structures and adsorpti-
on capacities of activated carbons depend on 
physical and chemical properties of the raw 
materials and the activation methods. Activa-
ted carbons can be produced by physical or 
chemical activation. The physical activation 
consists of raw material pyrolysis and subse-
quent gasification of the resulting material in 
a H2O steam or CO2. The chemical activation 
using chemical agents such as ZnCl2, AlCl3, 
LiOH, KOH, NaOH, K2CO3, Na2CO3, HNO3, 
HCl, H3PO4 and H2SO4 is a single step met-
hod of production of activated carbons with 
large surface areas (Liu et al., 2010:233; Ca-
zetta et al., 2011:117; Erdogan, 2016:1079; 
Fadhil et al., 2017:435; Erdogan, 2018a:57; 
Erdogan, 2018b: Sharif et al., 2018:2733; Er-

dogan, 2019a:75; 2019b:12). Many studies 
have been reported in literature for activated 
carbon production various raw materials and 
activation agents. Cazetta et al. (2011:117) 
produced activated carbons from coconut 
shell by NaOH activation for methylene 
blue adsorption. The maximum monolayer 
adsorption capacity of this NaOH-activated 
carbon for methylene blue was reported as 
916 mg/g. Erdogan (2016:1079; 2017a:181) 
produced activated carbon from cherry stones 
by activation with KOH and NaOH. The hig-
hest BET surface area and micropore volu-
me 1380 m2/g and 0.844 cm3/g, respectively. 
The samples obtained were then investigated 
for the adsorption characteristics of texti-
le dye from aqueous solutions. Vargas et al. 
(2010:178) prepared activated carbon from 
flamboyant pods with NaOH. The highest 
surface area, micropore volume and yield va-
lues were found as 2854 m2/g, 1.44 cm3/g and 
10.80%, respectively. Erdogan and Kopac 
(2018:in press) prepared coal based activated 
carbons at carbonization temperatures ran-
ging from 400-900 °C for different N2 flow 
rate (100-400 cm3/min) and investigated the 
adsorption capabilities of the activated car-
bons for isopropyl alcohol, acetone and ethyl 
alcohol vapors. The highest BET surface area 
and micropore volume were found as 1904 
m2/g and 0.94 cm3/g, respectively. In their 
study, isopropyl alcohol, acetone and ethyl 
alcohol adsorption capacities of this activated 
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carbon were 39.7, 44 and 43.5%, respectively. 
Guo and Lua (2000:491) prepared oil-palm-
shell based activated carbons at carbonizati-
on temperatures ranging from 773-1173 K for 
different activation times (15-60 min) using 
CO2. In their study, BET surface area, micro-
pore surface area and micropore fraction % of 
the sample (1173 K, 30 min activation time) 
1366 m2/g, 958 m2/g and 70.2, respectively. 
Erdogan (2017b:889) investigated removal 
of disperse yellow 211, which is a textile dye, 
using cherry stones and apricot stones as ad-
sorbents. The results indicated that these low-
cost adsorbents were excellent adsorbents 
for disperse yellow 211 dye. Hussein et al. 
(2002:334) produced activated carbons from 
oil palm trunk by phosphoric acid treatment. 
The highest surface area, micropore surface 
area, micropore volume and average pore di-
ameter were found as 1884 m2/g, 1698 m2/g, 
0.74 cm3/g and 10.9 Å, respectively. Erdogan 
and Erdogan (2016:917) reported a study on 
activated carbon prepared from cherry stones 
using H3PO4 and microwave method for re-
moval of disperse yellow 211 aqueous soluti-
ons. The equilibrium data fitted well with the 
Langmuir adsorption model. Pietrzak et al. 
(2009:3586) prepared nitrogen-enriched acti-
vated carbons by KOH treatments from bitu-
minous coal. The products were microporous 
nitrogen-enriched activated carbon samples 
of well-developed surface area reaching from 
1577 to 2510 m2/g and containing 1.0 to 8.5 

wt% of nitrogen. Adsorption of sunset yellow 
food dye on cornelian cherry stones based ac-
tivated carbon and on commercial multiwal-
led carbon nanotubes was investigated in our 
recent study. In that study, both adsorption 
rate data of sunset yellow and the adsorption 
capacities of these adsorbents were reported 
(Erdogan, 2018a:592). We prepared activated 
carbon by chemical treatments using KOH 
and LiOH from carob stones in our previo-
us studies. The samples obtained were then 
investigated for the adsorption characteristics 
of CO2 and allura red dye from aqueous so-
lutions (Erdogan, 2019a:75; 2019b:12). As 
far as we know, no study has been reported 
on the preparation of activated carbon from 
Turkish green plum stones by chemical acti-
vation with LiOH.

The focus of this study was to prepare activa-
ted carbon from Turkish green plum stones by 
LiOH activation and evaluate its potential for 
adsorption in removal of allura red food dye 
from the aqueous solution. The textural cha-
racterization of the activated carbon was also 
performed. In order to establish the removal 
capacity of this adsorbent, different models 
of isotherms (Langmuir, Freundlich, Temkin 
and DR) and adsorption kinetics (Pseudo first 
order and pseudo second order equations) 
were fitted to the experimental data.
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MATERIALS and METHODS

Raw Material

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

Adsorbate

The commercial food dye allura red 
(C18H14N2O8S2Na2, molecular weight 496.4 
g/mol, C.I. 16045, λmax=500 nm, pKa=11.4, 
chemical structure shown in Figure 1) was 
supplied by Sigma-Aldrich. Distilled water 
was used to prepare all solutions (Erdogan 
and Erdogan, 2018:16; Erdogan 2019a:75). 

 

Figure 1. Chemical Structure of Allura 
Red Food Dye

Preparation and characterization of the ac-
tivated carbon

10 g of dried Turkish green plum stones (<2 
mm) was mixed in a beaker with 200 mL 
of LiOH solution which corresponded to an 
impregnation ratio of 4:1 (weight of impreg-
nation reagent/weight of green plum stones) 
for 6 hours at 65 °C. The mixtures were im-
mersed in the ultrasonic bath for 120 minutes 
at 65°C and then the impregnated sample was 
then dried over a night in a moisture oven at 
120°C. Then, the impregnated sample was 
carbonized in a tube furnace (Protherm STF) 
under N2 flow at a heating rate of 10°C/min 
up to 500°C for 1 hour. After the activation 
the sample was allowed to cool down to the 
room temperature under N2 flow before its re-
moval from the furnace. The activated samp-
le was washed several times with HCl and hot 
distillated water to remove residual chemical 
until it did not give chloride reaction with 
AgNO3. The activated sample was dried for 
about 6 hours at the temperature of 120 ºC. 
Activated sample was stored in sealed flask 
and labelled. 

Textural characterization of the activated car-
bon was carried out by N2 adsorption at 77 K 
using Micromeritics ASAP 2020 surface area 
analyzer. The surface area (SBET) was determi-
ned from isotherms using the Brunauer-Em-
mett-Teller (BET) equation. The total pore 
volume (VT) was defined as the volume of 
liquid nitrogen corresponding to the amount 
adsorbed at a relative pressure of P/P0=0.99. 
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The micropore volume was determined with 
the t-Plot equation. 

Adsorption equilibrium studies

Adsorption of allura red on Turkish green 
plum stones based activated carbon (AC) was 
studied by batch experiments. Equilibrium 
adsorption studies were conducted in a set 
of 60 mL capped volumetric flasks contai-
ning different amounts of adsorbent weights 
in the range of 0.005-0.05 g/L. Flasks were 
shaken in a mechanical shaker (GFL 1086) at 
100 rpm and 30 °C). After adsorption, samp-
les were filtered and then the concentrations 
of allura red in the supernatant solution was 
analyzed. All concentrations were measured 
by using UV spectrophotometer (LaboMed 
Inc.) at 500 nm. The adsorption efficiency (E) 
is calculated by using equation (1):  

       
0

0

100e( C C )E
C
−

=         (1)

where; C0 and Ce (mg/L) are the liquid-phase 
concentrations of dye at initial and equilib-
rium, respectively. The allura red uptake at 
equilibrium (qe (mg/g)), was calculated by 
using equation (2): 

          
0 −= e

e
( C C )Vq

W
   (2)

where; V (L) is the volume of the solution, 
and W (g) is the mass of the adsorbent used in 
the experiments. The equilibrium data were 
simulated using the Freundlich, Langmuir, 
Temkin and DR isotherm models (Erdogan 
and Erdogan, 2016:917). 

Adsorption kinetics 

Kinetic adsorption experiments were carried 
out by adding 0.01 g/L AC 50 mL of 20 mg/L 
allura red dye aqueous solutions at the tempe-
ratures of 30 °C. The uptake of allura red at 
time t, qt (mg/g) was calculated by the follo-
wing equation:

 
0 −= t

t
( C C )Vq

W
                (3)

where; Ct (mg/L) is the liquid-phase concent-
ration of dye at time (t, (min)).

In order to predict adsorption behavior of 
allura red on activated carbon, pseudo-first-
order and pseudo-second-order kinetics equa-
tions which are described as the equations (4) 
and (5), respectively, were applied for mode-
ling experimental data 
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where k1 (1/min) and k2 (g/mg min) are the 
adsorption rate constants of the pseudo-first-
order and pseudo-second-order, respectively 
(Erdogan and Erdogan, 2016:917; Erdogan 
2018a:592; 2019a:75). 

FINDINGS

Textural characterization

Figure 2 shows the N2 adsorption-desorption 
isotherms obtained for Turkish green plum 
stones based activated carbon. It can be seen 
that, the activated carbon possessed a com-
bination of type I and type IV isotherms ac-
cording to IUPAC classification. Appearance 
of hysteresis loop indicates the presence of 
mesopores (2-50 nm). The pore structure of 
the activated carbon was calculated by using 
the t-method analysis from the N2 adsorption 
isotherm. 
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 Figure 2. Adsorption-Desorption Isot-
herms of Activated Carbon

Table 1 shows the BET surface area, Langmu-
ir surface area, total pore volume, micropore 
volume and average pore width for the acti-
vated carbon. The BET surface area, Lang-
muir surface area, micropore volume and 
total pore volume of AC were 272.28 m2/g, 
426.60 m2/g, 0.017 cm3/g and 0.443 cm3/g, 
respectively. The average pore width (L=6.50 
nm) suggests that activated carbon sample 
is a mesoporous adsorbent. In our previous 
study we have reported that the preparation of 
activated carbon sample by chemical activati-
ons using LiOH from carob stones for allura 
red dye adsorption. The BET surface area and 
total pore volume of activated carbon were 
found as 359.76 m2/g and 0.349 cm3/g, res-
pectively (Erdogan, 2019a:75). 
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Tablo 1. Textural Parameters of Activated Carbon Sample

Properties AC

BET surface area (m2/g) 272.28

Langmuir surface area (m2/g) 426.60

t-Plot micropore area (m2/g) 31.82

t-Plot external surface area (m2/g) 240.46

Total pore volume (cm3/g) 0.443

t-Plot micropore volume (cm3/g) 0.017

Average pore width (nm) 6.50

Allura Red Adsorption

Figure 3 presents the adsorption isotherms 
of allura red as the relationship between the 
amount of dye adsorbed per unit mass of a 
given activated carbon sample and time. Fig. 
3 shows that the adsorption capacities at equ-
ilibrium (qe) decreased with an increase in 
adsorbent dose from 0.005 to 0.05 g. This 
corroborates the reports of our previous study 
(Erdogan and Erdogan, 2016:917). This is 
explained as a consequence of partial aggre-
gation, which occurs at high adsorbent amo-
unt resulting in decreased active sites. Similar 
results have been reported for the sorption of 
various adsorbate onto various adsorbents in 
literature (Erdogan and Erdogan, 2016:917; 
Erdogan, 2018a:592; 2019a:75).  
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Figure 3. Effects of Adsorbent Dosage and 
Contact Time on the Adsorptive Uptake of 
Allura Red Dye onto Turkish Green Plum 
Stones Based Activated Carbon (conditi-
ons: C0=20 mg/L; temperature=30 °C)

The adsorption isotherm describes how the 
adsorbed molecules distribute between the 
dye and the activated carbon when the ad-
sorption process reaches an equilibrium state. 
The analysis of the isotherm data by fitting 
them to different isotherm equations is an im-
portant step to find the suitable equation that 
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can be used for design purpose. In this study, 
four isotherm models, namely the Freundlich, 
Langmuir, Temkin and DR isotherm were 
used for describing the results. The values 
of the parameters for the adsorption models 
were calculated and shown in Table 2 toget-
her with the coefficient of determination (R2). 
The goodness of the fit was provided for the 
higher values of R2. The correlation coeffici-
ents decreased in the order: DR> Langmuir> 
Temkin> Freundlich. Freundlich isotherm 
constant 1/n can be used to calculate the ad-
sorption capacity and  to explore the favo-
urability of the adsorption process. The 1/n 
value indicates the type of adsorption process 
to be irreversible (1/n=0), favourable (0< 1/n 
<1), unfavourable (1/n>1). Value of 1/n was 
found to be <1 in this study. Similar results 
have been found in our previous study (Erdo-
gan 2018a:592; 2019a:75). Langmuir adsorp-
tion isotherm constant related to adsorption 
capacity, Q0, was found as 144.92 mg/g. The 
relatively large adsorption capacity of green 
plum based activated carbon could be attribu-
ted to its relatively large surface area (272.28 
m2/g) and total pore volume (0.443 cm3/g). 
We used carob stones based activated carbon 
for allura red dye adsorption and adsorption 

capacity of 94.877 mg/g was reported in our 
previous study (Erdogan 2019a:75).  The re-
sults revealed that the adsorption of allura red 
dye on activated carbon was best described 
by the Langmuir isotherm, indicating the ad-
sorption was homogeneous and a monolayer 
was present. The Temkin isotherm model pre-
dicts a uniform distribution of binding ener-
gies over the population of surface binding 
adsorption sites. The adsorption energy, b, is 
positive and was obtained as 189.81 J/mol. 
The DR isotherm model was used to deter-
mine the microporosity and the apparent free 
energy of adsorption. The experimental data 
were fitted well to DR isotherm model. Mo-
reover, it was reported that when the value of 
E is below 8 kJ/mol, the adsorption process 
can be considered as the physical adsorp-
tion. According to the calculated mean free 
energy (3.168 kJ/mol), the type of adsorption 
of allura red dye on the activated carbon was 
described as physical adsorption. We used 
cornelian cherry stones based activated car-
bon for sunset yellow dye adsorption and a 
characteristic adsorption energy of 0.1196 kJ/
mol was reported in our previous study (Er-
dogan 2018a:592).
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Tablo 2. Adsorption Isotherm Constants for Adsorption of Allura Red onto Turkish Gre-
en Plum Stones Based Activated Carbon at 30 °C

Isorherms Constants

Freundlich KF (mg/g)(L/mg)1/n 1/n R2

41.674 0.390 0.748

Langmuir Q0 (mg/g) KL (L/mg) R2

144.92 0.886 0.974

Temkin A (L/g) b (J/mol) R2

39.497 189.81 0.882

DR qs (mg/g) E (kJ/mol) R2

72.046 3.168 0.997

Langmuir adsorption isotherm constant rela-
ted to adsorption capacity, Q0 were found as 
144.92 mg/g. The essential characteristics of 
the Langmuir isotherm model can be expres-
sed in terms of a dimensionless equilibrium 
parameter (RL) which is defined by the follo-
wing equation;

0

1
1L

L

R
K C

=
+

where KL is the Langmuir constant and C0 is 
the dye concentration (mg/L). The value of 
RL indicates the type of the adsorption pro-
cess to be either unfavorable (RL > 1), linear 
(RL = 1), favorable (0 < RL < 1) or irreversib-
le (RL = 0) (Erdogan and Erdogan, 2016:917; 
Erdogan, 2018a:592). Here, the RL value for 
the investigated dye-adsorbent system, was 
found to be 0.053 at 30 °C and confirmed 
the green plum stones-based activated car-

bon was favourable for adsorption of allura 
red food dye under the conditions used in 
this study. Similar observation was reported 
for the adsorption of varios dyes on various 
low-cost adsorbents (Erdogan, 2017a:181; 
2017b:889; 2018a:592; 2019a:75; Mafra et 
al., 2013:657).

Adsorption kinetics provides an understan-
ding of the mechanism of adsorption, which 
in turn governs mass transfer and the equi-
librium time. Allura red was adsorbed on ad-
sorbents as a function of time. Pseudo-first-
order and pseudo-second-order models were 
obtained at the temperatures of 30 °C for the 
various adsorbent amount (0.005, 0.01, 0.02 
and 0.05 g). The rate constants, calculated 
equilibrium uptakes and the corresponding 
correlation coefficients were given in Table 
3. The correlation coefficients of pseudo first 
order kinetic model were low. Moreover, a 
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big difference between experimental qe and 
calculated qe was observed, indicating a poor 
fit of pseudo first order model to the experi-
mental data for all adsorbent amounts. At all 
studied adsorbent amounts, the straight lines 
with extremely high correlation coefficients 
(>0.974) were obtained. The calculated qe va-
lues also agreed with the experimental qe in 

the case of pseudo second order kinetic mo-
del. Therefore, it can be said that the pseudo-
first-order model is not suitable to explain the 
adsorption process accurately. Similar results 
have been found for the our previous studies 
(Erdogan and Erdogan, 2016:917; Erdogan, 
2018a:592). .

Tablo 3. Kinetic Model Parameters for the Adsorption of Allura Red Dye Onto AC at 
Different Adsorbent Dosage

 Adsorption Conditions Pseudo first order Pseudo second order

T(°C)
mads (g) qe,exp(mg/g) k1(min)1 qe,cal(mg/g) R2 k2(g/mgmin) qe,cal(mg/g) R2

30 0.005 68.809 0.0204 42.562 0.903 1.34E-3 70.423 0.997

0.01 52.486 0.0126 19.681 0.841 2.29E-3 53.419 0.999

0.02 26.630 0.0923 21.172 0.962 9.19E-3 28.417 0.984

0.05 10.722 0.1335 7.312 0.904 0.0278 11.504 0.974

CONCLUSION

This study highlighted the potential of Tur-
kish green plum stones and LiOH as raw 
precursor and the activating agent for prepa-
ration of activated carbon, respectively. The 
BET surface area and total pore volume of 
produced activated carbon were 272.28 m2/g 
and 0.443 cm3/g, respectively. This activated 
carbon (AC) were used to remove allura red 
food dye from aqueous solutions at 30 °C. In 
a batch of adsorption studies, the efficiency 
of allura red dye adsorption by AC increased 
with adsorbent dosage, but the equilibrium 

adsorption capacity decreased significantly. 
The Freundlich, Langmuir, Temkin and DR 
isotherm models were used for the mathema-
tical description of the adsorption of allura 
red dye onto AC at 30 °C and the results sug-
gested that the adsorption equilibrium data 
fitted well to the DR and Langmuir models. 
Langmuir adsorption isotherm constant re-
lated to monolayer adsorption capacity, Qm 
were found as 144.92 mg/g. The pseudo-first 
order and pseudo-second order models were 
used to analyze the data obtained for allura 
red dye adsorption onto the prepared activa-
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ted carbon. The kinetic calculations show that 
the adsorption followed the pseudo-second 
order model. This study has revealed that 
Turkish green plum stones based activated 
carbon can be used as a highly efficient and 
economically viable adsorbent for allura red 
dye removal from aqueous solutions.
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YAYIN İLKELERİ

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 



* KİTAP KAYNAKLARDA
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SEVİL, Ü., YANIKKEREM, E., (2008). Adölesan dönemi. İçinde A. Şirin (Ed.), Kadın Sağlığı, 
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

 



 

REFERENCES WITHIN PAPER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



WRITING REFERENCES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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