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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, 
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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 
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 Bilim İnsanları, 

Dergimizin bu sayısında 5 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. 2017 yılının ilk sayısını sizlerle buluşturmaktan 
onur ve mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 4 yıldır dergimizin sizlerle buluşmasında her türlü katkı ve desteği esirgemeyen 
başta editörler kurulu olmak üzere bilim ve hakem kurullarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca 2016 yılında ülkemizde 
yaşanan bazı olumsuz olaylar nedeniyle dergimizde de istenen bazı güncellemeler nedeniyle bu sayışımızda oluşan 
gecikmeden dolayı siz okur ve yazarlarımızın affına sığınıyoruz. Çünkü dergimizin yapısında genel bir güncelleme 
gerçekleştirilmiştir. Yılda üç sayı şeklinde çıkarmış olduğumuz dergimizin bir sonraki sayısı Ağustos 2017  tarihinde 
sistemdeki yerini alacaktır. Sayımızda bulunan çalışmaların hakem değerlendirme sürecine katkı sağlayan tüm 
hakem kuruluna yürekten teşekkür ediyor esenlik ve mutluluklar diliyorum.

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

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. 
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir 
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MEVCUT YÜKSEK YAPILARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN BİR 
ÇÖZÜM: RETROFİT (1)

A SOLUTION FOR ENERGY EFFICIENCY OF EXISTING HIGH-RISE 
BUILDINGS: RETROFIT

Dinçer AYDIN1, Esma MIHLAYANLAR1

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

Öz: Amaç: Bu çalışma farklı konumlarda bulunan mevcut 
yüksek yapı örneklerinin retrofitleriyle sağlanan enerji tasar-
rufu ve sürdürülebilir dönüşüm süreçlerini incelemek için ya-
pılmıştır. Ayrıca yüksek yapıların retrofitindeki ortak ve farklı 
noktalar tespit edilerek bunların enerji verimliğine etkisi be-
lirlenmiştir. Yöntem: Çalışmada öncelikle yüksek yapı ener-
ji tüketimiyle ilgili literatür taraması yapılarak, farklı enerji 
politikalarının izlendiği farklı coğrafyalarda yer alan retrofit 
uygulaması yapılan uluslararası beş örnek yapı seçilmiştir. Bu 
çalışmada seçilen örnek yapılar; (1) yapıların fiziksel özellik-
leri, (2) yapıların mevcut enerji jenerasyonları, enerji tüketim-
leri, (3) retrofit sonrası durum, (4) retrofit kapsamındaki uygu-
lamalara göre karşılaştırmalı analiz edilmiştir. Bulgular: Ça-
lışmada incelenen farklı enerji jenerasyonlarına sahip örnek 
yapılarda enerji tasarrufu sağlamak için ortak uygulamanın 
yapıların cephelerinin yenilenmesi şeklinde olduğu görülmüş-
tür. Yapı ölçeği arttıkça retrofit uygulaması için gereken süre-
nin ve buna bağlı maliyettin de arttığı belirlenmiştir. Sonuç: 
Uygun şekilde kapsamlı olarak planlanan retrofit, aynı ölçekte 
yeni bir yapı inşa etmekten daha az maliyetli olabilmektedir. 
Fakat yapının strüktürel dayanımı düşük ve tüm yenileme ça-
lışma maliyetleri, yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi için 
gerekli maliyeti aşıyorsa retrofit yapının sürdürülebilirliği için 
yeterli bir çözüm olmaktan çıkmaktadır. Tasarımdan kulla-
nılan tekniklere kadar her aşamasında kendine özgü olan bir 
yüksek yapıya ait retrofit için geliştirilen uygulamaların tama-
mı başka bir yüksek yapı için yeterli olmayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Retrofit, Enerji Verimliliği, Sürdürülebi-
lir Yapılar, Yüksek Yapılar, Gökdelenler

Abstract: Aim: In this paper, energy savings and sustaina-
bility of retrofit of existing high-rise buildings located in 
different countries are investigated. By determining the com-
mon and different applications in the retrofit of high-rise bu-
ildings, effects of these applications on energy efficiency is 
also demonstrated. Method: In this study, firstly, the literature 
research on energy consumption of high-rise building was 
made and five international high-rise building samples were 
selected for retrofit application in different geographies where 
different energy policies are observed. In this paper, analysis 
of the selected buildings were done as follow; (1) physical 
conditions of the building, (2) existing energy condition of the 
building before the retrofit, (3) the condition of the building 
after retrofit, (4) applications followed in retrofit project of the 
building. Results: The façade retrofit is the common applicati-
on in selected high-rise building which are in different energy 
generated buildings. It has been determined that as the buil-
ding scale increases, the duration for retrofit application and 
the cost of retrofit increase. Conclusion: Properly extensive 
planned retrofit can be less costly than building a new high-
rise building on the same scale. If the cost of strengthen of the 
building and the retrofit exceed the cost of demolishing the 
building and constructing the new one, retrofit is not a proper 
solution as a sustainable way. It is seen that each high-rise bu-
ildings has different retrofit potential with the impact of their 
unique design from design phase of the building to retrofit 
application techniques used.

Key Words: Retrofit, Energy Efficiency, Sustainable Buil-
dings, High-Rise Buildings, Skyscrapers
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GİRİŞ

Dünya nüfusunun %50’si günümüz kentle-
rinde yaşarken, enerji tüketiminin %60’ı ve 
sera gazı emisyonunun %70’i de yine kentler 
tarafından gerçekleşmektedir1. Yapı sektörü 
enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarında 
en yüksek paya sahiptir. Bu enerjinin çoğu-
nun ise özellikle mevcut yapılar tarafından tü-
ketildiği görülmektedir. Sadece yapılar dünya 
enerji tüketiminde %40’lık paya sahip olup 
sera gazı emisyonlarına etkisi ise %21’dir. 
İnşa edildikleri zamanın teknolojisi ve malze-
mesi kullanılarak üretilen ve döneminin kon-
for koşullarına uygun olan mevcut yapılar, 
günümüz enerji politikalarına uygun şekilde 
enerji verimliliği sağlayamamaktadır. Yeni 
yapılar enerji verimli olarak inşa edilseler de 
mevcut yapı stokunun daha fazla olması plan-
lanan hedeflere ulaşmayı yavaşlatmaktadır. 
Çünkü mevcut yapı stokunun yıkılarak yerine 
enerji verimli yeni yapıların inşa edilmesin-
deki değişimse yıllık %1-3 oranındadır (Ma 
ve diğ., 2012: 890). Bu oran, enerji verimlili-

1 https://www.statista.com/statistics/482733 (E.T. 
30.08.2016)

ğinin arttırılarak, zamanla küresel enerji tüke-
timinin azalması ve çevresel sürdürülebilirliği 
sağlamak için yeterli değildir.

Enerji verimliliğinin sürdürülebilir bir dünya 
için gerekli olduğunun fark edilmesi dünya 
çapında her ulusun farklı ölçeklerde çeşit-
li çözümler aramasına neden olmuştur. Bu 
bağlamda özellikle gelişmiş toplumlar; yeni 
teknolojiler, malzemeler ve uygulamalar doğ-
rultusunda hem yeni hem de mevcut yapılar 
için 10, 20, 50 vb. yıllık sürelerde değişen 
enerji tüketimini azaltıcı hedefler koymak-
tadır. Buna göre ABD’de 2030 yılına kadar 
kademeli olarak enerji tüketimini azaltıcı bir 
planlama yapılmıştır. 2030 Challenge2, özel-
likle 2010 yılı itibariyle dünya genelindeki 
enerji tüketiminin 1980 yılı tüketim değerle-
rine göre %100’lük bir artış göstermesi sonu-
cu enerji verimliliğini arttırmak ve sera gazı 
etkisinin azaltılması için hazırlanmış eylem 
planıdır (Şekil 1). Bu eylem planıyla yapılar 
yüksek performanslı ve sürdürülebilir olarak 
tasarlanmaya başlanmıştır.

2ABD’de kabul edilen ve mimarlık/mühendislik/plan-
lama firmalarının en iyi 10 tanesinin %80’i ve en 
iyi 20’nin %70’inin uygulamaya katıldığı 2030 
yılına kadar yapılacak enerji politikasıdır. Ayrıca 
başta AIA ve ASHRAE olmak üzere Amerika yerel 
yönetimlerinin de benimsediği eylem planıdır.  
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Şekil 1. Bölgelere Göre Enerji Tüketimi Sonucu Oluşan Toplam CO2 Emisyonu Artışı 
(EPA, 2016)

Yapılan çalışmalar ve araştırma sonuçları 
mevcut yapılarda kullanılan enerjinin uygun 
bir retrofit ya da yenilemeyle azaltılabildiği-
ni göstermektedir (Hestnes ve Kofoed, 2002: 
569). Bu bağlamda yapıların retrofiti enerji 
tüketimlerini azaltmak için izlenebilecek en 
gerçekçi ve uygulanabilir yaklaşım olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 2030 Challenge kap-
samında 2020’ye kadar mevcut yapıların ret-
rofitiyle enerji tüketiminde kullanılan fosil 
yakıt miktarında, su tüketiminde ve ulaşım 
kaynaklı CO2 emisyonunda %20’lik bir azal-
ma beklenirken 2025’de bu azalmanın %35, 
2030’da ise %50 olması beklenmektedir3.  Ya-
pılan eylem planları doğrultusunda ABD’de 
mevcut yapıların retrofitini desteklemek için 
finansal yardım teşvikleri düzenlemeleri ya-

3 http:/ /architecture2030.org/2030_challen-
ges/2030_challenge_planning/ (E.T. 30.08.2016)

pılmaktadır4. İngiliz hükümeti ise 2010 yılın-
da %29 oranında CO2 emisyonunu azaltmak 
için 2020 yılına kadar 7 milyon İngiliz evi-
nin enerji verimliliğini yükseltmek amacıyla 
çeşitli taahhütler sağlayacağını açıklamıştır 
(UK DECC, 2016).  

Mevcut bir yapının yıkılıp, yerine enerji ve-
rimli bir yapının inşa edilmesi daha ekono-
mik bir çözüm olsa da tüm süreç değerlendi-
rildiğinde sürdürebilir bir yaklaşım değildir.  
Ayrıca mevcut yapıların ölçekleri arttıkça bu 
yapıların enerji verimlilikleri de azalmakta-
dır. Her açıdan geleneksel bir yapıdan çok 
daha fazla enerji tüketen yüksek yapıların 
retrofitle sağlayabileceği enerji tasarrufu po-
tansiyeli o kadar fazladır. Ayrıca, mevcut kent 
merkezlerinde yoğunlaşmış yüksek yapıların 

4 http://energy.gov/articles/doe-fund-454-million-
retrofit-ramp-ups-energy-efficiency (E.T. 
30.08.2016)
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retrofiti, küresel bağlamda günümüz kentle-
rinin önemli bir sorunu olan kentsel yayılma 
(urban sprawl) problemine bir çözüm ola-
rak; çağımız enerji politikalarına ve kullanıcı 
konforuna uygun sürdürülebilir kentler elde 
etmeye yardımcı olmaktadır. Böylece mev-
cut doğal alanların azalması önlenerek daha 
çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşımla enerji 
verimliliği sağlanmış olacaktır. 

Yoğun olarak kent merkezlerinde yer alan 
yüksek yapıların yaşam ömürlerine bakıldı-
ğında standart bir yapıdan çok daha uzun süre 
hizmet verdiği görülmektedir. CTBUH (Co-
uncil on Tall Buildings and Urban Habitat) 
verilerine göre 1900 yılı öncesi ABD’deki 
yer alan 19 yüksek yapıdan sadece 4’ü yı-
kılmış iken, 1920’deki 124 yapıdan ise 17’si 
yıkılmıştır. Başka bir deyişle 1920 yılından 
bu yana yüksek yapıların %85’ten fazlası 
95 yıldır hizmet vermeye devam etmektedir. 
Örneğin, yapıların kentin CO2 emisyonunda 
%75’lik paya sahip olan New York City’de 
yer alan mevcut yapıların %86’sı 2030 yılın-
da hala kullanılıyor olacaktır (Patterson ve 
diğ., 2012: 211). Ayrıca yüksek yapıların yı-
kılıp yeniden daha enerji verimli olarak inşa 
edilmesi, bu yapıların ortalama yükseklikteki 
bir yapıdan daha fazla enerji tüketilerek üre-
tildiği ve yıkım için harcanacak enerjinin de 
büyüklüğü düşünüldüğünde, enerji verimli 
ve sürdürülebilir bir yaklaşım olmadığı gö-
rülmektedir. Döneminin birer ikon yapısı 

haline gelmiş olan Empire State Building ve 
Willis Tower gibi yüksek yapılarının başarılı 
retrofit uygulamaları sonucu enerji verimli-
liklerini arttırmaları diğer yüksek yapıların 
da bu dönüşümü gerçekleştirmesine örnek 
teşkil etmektedir. Böylece yüksek işletim ve 
enerji maliyetleri azaltılabilmektedir. Yenile-
nen yapı kabuğunda gelişen teknoloji sonucu 
daha ince katmanlarla daha yüksek yalıtımın 
elde edilmesi, yüksek yapılarda kullanılabilir 
alanın da artmasını sağlamaktadır. Böylece 
kiralanabilir alanın artması yapı sahipleri-
ne ek kazanım sunmaktadır. Bunun yanında 
gayrimenkul sektörünün değerlendirmeleri-
ne göre günümüzde birer güç ve prestij aracı 
olarak kullanılan yüksek yapıların enerji ve-
rimliğinin fazla olması, bu yapılar için kirala-
ma talebenin daha yüksek olmasına neden ol-
maktadır (Al-Kodmany, 2014: 685). Ayrıca, 
küresel pazarda prestijlerini korumak için bu 
yapıların güncel görünümlere sahip olması 
da oldukça önemlidir. Gün geçtikçe artan bu 
talepler yüksek yapılarda hızlı bir yenileme 
sürecinin başlamasını sağlamıştır. 

AMAÇ

Bu çalışmada öncelikle mevcut yapıların 
sürdürülebilirliği için önemli bir çözüm olan 
retrofit kavramı açıklanarak bu yolla mevcut 
yüksek yapıların enerji tüketimlerinin nasıl 
azaltılabileceği ve sürdürülebilirliklerinin 
nasıl sağlanabileceği incelenmiştir. Bu çalış-
manın amacı, uzun yaşam ömrü olan yüksek 
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yapıların günümüz enerji politikalarına ve 
kullanıcı konforuna uygun, sürdürülebilir şe-
kilde kullanımları için retrofitleri sonucu sağ-
lanan enerji verimliliklerini incelemektir.

KAPSAM

Çalışmanın kapsamını; farklı enerji politi-
kalarının izlendiği, farklı coğrafyalarda bu-
lunan örnek yüksek yapılar oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda seçilen farklı enerji jenerasyon-
larına ait uluslararası beş yüksek yapıya ait 
retrofit örnekleri incelenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışma kapsamında seçilen tüm yüksek yapı 
retrofit örnekleri 4 alt başlıkta karşılaştır-
malı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda (1) 
yapıların fiziksel özellikleri -konum, yapım 
yılı, yükseklik, kat sayısı, fonksiyon ve yapı 
alanı-, (2) yapıların mevcut enerji jeneras-
yonları, enerji tüketimleri, (3) retrofit son-
rası durum -retrofit süresi, enerji verimliliği, 
CO2 emisyonundaki azalma, maliyet ve yıllık 
sağlanan tasarruf-, (4) retrofit kapsamındaki 
uygulamalara göre tablolar halinde karşılaştı-
rılmalı olarak değerlendirilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Yüksek yapılar çağın modern birer sembolü 
olmalarının yanında dünya çapındaki ener-
ji tüketiminde %16’lık paya sahiptir (Tam, 
2011: 4). Ayrıca uzun yaşam ömürleri düşü-
nüldüğünde yüksek yapıların zamanla ger-

çekleşen bozulmalardan dolayı yenilenme 
ihtiyacı kaçınılmazdır. Yapı ölçeğine bağ-
lı olarak enerji tüketim değerleri daha fazla 
olan yüksek yapıların, enerji jenerasyonları 
eskidikçe enerji verimliliği de azalmaktadır. 
Bu çalışmada yüksek yapılardaki retrofit uy-
gulamalarıyla sağlanan enerji verimliliği po-
tansiyelleri araştırılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜM OLA-
RAK: RETROFİT

Günümüz yapılarında enerjide sürdürülebi-
lirliğin sağlanmasında en etkili yol, başlangıç 
aşamasında yapıların enerji verimli olarak 
tasarlanmasıdır. 2050 yılında Avrupa’da yer 
alan mevcut yapıların tüm yapılarda tüke-
tilen enerjinin 2/3’ünü harcayacağı tahmin 
edilmektedir (Henderson ve diğ., 2001: 97). 
Mevcut yapıların enerji tasarrufu sağlamada 
yetersiz olması ve yapı stokunun büyük kıs-
mının bu yapılardan oluşması mevcut yapı-
ların sürdürülebilirliği için yenilenmesi ge-
rekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde 
yapıların sürdürülebilirliğini arttırmak için 
yapılan yenileme hareketleri retrofit olarak 
adlandırılmaktadır.  Retrofit, yapının enerji 
ve çevre performansını geliştirmek, su tüke-
timini azaltmak ve yapı içerisindeki konfor 
ve kaliteyi arttırmak için yapı sahibine enerji 
verimliliğiyle finansal katkı sağlayan mevcut 
yapılarda yapılan her türlü yenileme hareketi 
olarak tanımlanmaktadır (Al-Kodmany, 2014: 
684).  Bir yapının retrofiti üç farklı şekilde 
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gerçekleşebilir; mevcut tüketimin azaltılması 
(reduce), yapının yeniden kullanımı (reuse) 
ve/veya dönüşümü (recycle) (Al-Kodmany, 
2014: 684). Böylece yapının yaşam ömrü-
nün artmasının yanında yapı yıkım maliyeti 
ve yeni yapı malzemelerinin alımında tasar-
ruf sağlanmaktadır. Retrofitle genel olarak 
yapı içerisindeki enerji verimliliğinin %30-
50 arasında artış göstermesi beklenmektedir5. 
Mevcut yapıda gerçekleştirilen değişiklikler 
ve yenilemelerin kapsamına göre elde edilen 
enerji verimliliği de çeşitlilik göstermektedir. 
Bir yapının retrofiti ekonomik ve çevresel 
etkilere, enerji ve çevre politikalarına, yeni 
teknoloji ve malzemeler ile yapının taşıyıcı 
sistemine bağlı olarak planlanmaktadır (Al-
Kodmany, 2014: 684-687). Tüm bu paramet-
relere göre yapının potansiyeli tespit edilerek 
uygun yenileme kapsamı belirlenebilmek-
tedir. Retrofit yapının sadece aydınlatma ve 
soğutma sistemlerinin yenilenmesinden çok 
daha kapsamlı bir süreçtir. Yapıda enerji ve-
rimliliği, dış cephe yalıtımının arttırılması ve 
cephe yenilenmesi, HVAC sisteminin iyileş-
tirilmesi, aydınlatma ve su tüketiminde tasar-
rufun sağlanması, bina otomasyon sistemle-
riyle yapı işletiminin kontrolü, yapıya enerji 

5http://www.gbpn.org/more-and-deeper-renovation/
definition-dr (E.T. 06.09.2016)

etkin sistemlerin entegre edilmesi ve çeşitli 
inovasyonlarla sağlanabilmektedir.

Her yapı için tüm retrofit süreci 5 aşamadan 
oluşmaktadır (Şekil 2) (Ma ve diğ., 2012: 
890-891). Her bir aşamada yapılması gereken 
adımların eksiksiz ve uygun şekilde gerçek-
leştirilmesi başlangıçta elde edilmesi planla-
nan enerji verimliliğini sağlamak için önem-
lidir. Bu amaçla ilk olarak projenin kapsamı-
nın ve retrofit için gerekli kaynakların belir-
lenmesi gerekir. Daha sonra yapının mevcut 
enerji tüketimi EnergyPlus, e-Quest, DOE-2, 
ESP-r, BLAST, HVAC-SIM+, TRNSYS vb. 
programlarla hesaplanarak değerlendirilmeli-
dir (Ma ve diğ., 2012: 894). Belirlenen he-
saplamalar ve yapının retrofiti için uygun po-
tansiyel çözümler belirlenerek ilk aşamadaki 
kaynaklar doğrultusunda ekonomik ve risk 
değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir. Yapı-
lan tüm planlama ve değerlendirme süreci 
sonrası kontrol ve denetim her aşamada de-
vam edecek şekilde uygulamaya geçilebilir. 
Uygulamaların tamamlanmasıyla planlanan 
hedefe ulaşılma durumu testlerle ve kullanıcı 
incelemeleriyle kontrol edilir. Planlanan he-
deflere uygun enerji tasarrufu değerleri elde 
edildiyse retrofit süreci tamamlanmış olur.
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Şekil 2. Sürdürülebilir Yapı Retrofit Programı Aşamaları (Ma ve diğ., 2012: 891)

Her yapının kendine özgü olması retrofit ça-
lışmaları için de her yapının farklı çözümler 
geliştirmesine neden olmaktadır. Her yapının 
kendine özgü olması retrofit çalışmaları için 
de her yapının farklı çözümler geliştirmesi-
ne neden olmaktadır. Sadece sürdürülebilir 
yapı retrofit programı aşamaları tüm yapıla-
rın genel planlamada takip edilmesi gereken 
noktadır.  Bunun dışında tüm yapılar için uy-
gulanabilir bir retrofit tasarım ve uygulama 
rehberi oluşturmak mümkün değildir. Ayrıca 
yapılacak olan her retrofitin kapsamına göre 
yapılardan elde edilecek olan enerji verimli-
liği de değişiklik göstermektedir. Tablo 1’de 
ofis yapılarının retrofiti 3 farklı grupta değer-
lendirilmektedir.  Elde edilecek olan enerji 
tasarrufunun artması retrofit için gerekli olan 
uygulamalarla birlikte maliyetin de artmasına 
neden olmaktadır. ABD’de Lawrence Berke-
ley National Laboratory’nin yapmış olduğu 

araştırmaya göre ofis yapılarında sadece iş-
letme ve bakım işlerindeki yenilemeyle %22 
enerji tasarrufu yatırımının 1.1 yılda geri 
ödemesiyle sağlanabilmektedir (Mills, 2014: 
154).  Bunun yanında yapının retrofiti için 
yapılan yatırımın büyüklüğü ile elde edilecek 
çevresel yarar da değişiklik göstermektedir. 
Şekil 3’teki diyagram retrofit maliyetiyle bu-
nun sonucunda CO2 emisyonundaki azalmay-
la sağlanacak çevresel yarar ilişkisini göster-
mektedir. Buna göre yapının dış kabuğunun 
yenilenmesi ve yapı işletim servislerinin iyi-
leştirilmesi daha az maliyetle daha çok çevre-
sel yarar sağlarken yapıya yenilenebilir enerji 
teknolojilerinin dâhil edilmesi aynı dengeyi 
sağlayamamaktadır (Ma ve diğ., 2012: 896). 
Bu noktada projenin amacı ve yapı sahibinin 
çevresel endişeleri retrofit türü seçiminde ol-
dukça önemli rol oynamaktadır.
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Tablo 1. Ofis Yapıları İçin Retrofit Uygulamaları ile Elde Edilecek Enerji Verimliliği (US 
Department of Energy)

Retrofit Türü İçeriği Enerji Tasarrufu

Mevcut Bina 
İşletimi

Yapı işletiminin geliştirilmesi ve bakım sürecinin yeniden 
şekillendirilmesiyle minimum risk ve yatırım maliyetiyle etkili 
tasarruf sağlanabilir. 

%25’e kadar 
enerji tasarrufu

Standart 
Retrofit

Uygun maliyet ve düşük risk içeren retrofit türüdür. Mevcut 
yapı bileşenlerinin değiştirilmesini içerir. Sadece standart 
retrofitle %25-45 enerji tasarrufu sağlamak mümkün değildir. 
Bu tasarruf ek ölçüm sistemleriyle elde edilebilir.

%25-45 enerji 
tasarrufu

Kapsamlı 
Retrofit

Yapı kabuğunun değiştirilmesine ek olarak aydınlatma ve 
mekanik sistemlerin de değişimiyle %45’den daha fazla enerji 
tasarrufu sağlamak mümkündür.

%45’den fazla 
enerji tasarrufu

Şekil 3. Retrofit Yatırım Maliyeti ve Çevresel Yarar İlişkisi (Ma ve diğ., 2012: 896)  

Tüm retrofit programı değerlendirildiğinde 
bu iş genellikle yeni bir yapı inşa etmekten 
daha riskli olarak görülmektedir. Çünkü süre-
cin tamamının tahmin edilebilir olmamasının 
yanında çok kapsamlı ve maliyetli olması ne-
deniyle pek çok yatırımcı yapıları yenilemeyi 
tercih etmemektedir. Bunun yerine mevcut 
bir yapının yıkılıp yeniden yapılması yapı 
sahipleri için daha uygun bir çözüm gibi gö-

rülmektedir. Fakat yapının yıkılarak yerine 
daha enerji verimli bir yapının inşa edilme-
sinin CO2 emisyonunu azaltacağı düşüncesi 
kesinlikle yanlıştır. Son araştırmalar, yeni bir 
yapının inşa sırasında iklim değişikliğine ne-
den olduğu negatif etkileri ortadan kaldırarak 
işletimi sırasında mevcut bir yapıdan %30 
daha enerji verimli olabilmesi için 10 ile 80 
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yıl arasında bir sürenin gerekli olduğunu gös-
termektedir (Samuel ve diğ., 2014: 13). 

Retrofit için kullanılacak olan teknolojileri ve 
dolayısıyla retrofitin başarısını etkileyecek 
olan iklim değişimleri, gerekli hizmetlerdeki 
değişim, kullanıcı davranışlarındaki değişik-
likler, hükümet politikası değişimleri gibi pek 
çok bilinmeyenin bulunması retrofit projele-
rinde karşılaşılabilecek temel zorlukları oluş-
turmaktadır (Ma ve diğ., 2012: 890).  Bunun 
yanında retrofit uygulamalarının sınırını be-
lirleyen diğer bir etken ise ayrılan bütçenin 
büyüklüğüdür. Öngörülemeyen ve uygula-
mada zorluklar yaratan durumların üstesin-
den gelmede projenin finansal gücü en etkili 
faktördür. Mevcut yapıların retrofiti birçok 
zorluğun yanında çeşitli olanaklara da sahip-
tir. Ekonomik katkıları üzerine yapılan araş-
tırma sonuçlarına göre Amerika ve Avrupa’da 
retrofiti yapılan yapılar çok daha fazla kira 
getirisine sahiptir (Wheatley, 2012). Bunun 
yanında değişen kullanıcı profili ve tercihleri 
de yapı sahiplerinin bu dönüşümü yapması-
na itici bir güç oluşturmaktadır. Sahip olduğu 
potansiyel ile retrofit pazar büyüklüğü karşı-
laştırıldığında Pike Research’ün yapmış ol-
duğu araştırma sonucuna göre uygun yapılar-
da gerçekleştirilen retrofit oranının %1’den 
daha az olduğu görülmektedir (Al-Kodmany, 
2014: 691). Fakat ticari yapı sektöründe 2016 
yılı itibariyle 71.4 milyar $ olan retrofit pa-
zarının 2025 yılında 100.8 milyar $ olması 

beklenmektedir (Navigant Research, 2016). 
Ayrıca retrofit projelerinin yaratacağı iş alan-
larıyla ekonomiyi geliştirici etkisi de bulun-
maktadır. Örneğin Willis Tower retrofiti 3600 
kişiye iş olanağı sunmuştur6. 

YÜKSEK YAPILAR ve ENERJİ TÜKE-
TİMLERİ 

Yüksek yapılar; yüksek işletme enerji ihtiya-
cı, yapay aydınlatma ve iklimlendirme gerek-
liliği, yüksek gömülü enerji ve artan bakım 
maliyetleri sebebiyle günümüzde anti-çevre-
ci yapı olarak değerlendirilmektedir (Roaf ve 
diğ., 2005: 237-265). Yüksek yapılar, enerji-
nin oldukça önemli olduğu bu dönemde her 
aşamada normal ölçekteki bir yapıdan çok 
daha fazla enerji tüketmektedir. CTBUH’ın 
2010’un ikinci çeyreğinde yapmış olduğu 
araştırmaya göre yüksek yapıların yapı ma-
liyetinde en büyük payın cephe ve mekanik 
sistemlere ait olduğu belirlenmiştir (Watts 
ve Langdon, 2010: 45). Yapı yüksekliğinin 
artmasıyla maliyet oranları değişiklik göster-
mekle birlikte üstyapı, cephe ve bakım-ona-
rım maliyetleri de artmaktadır. Fakat yüksek 
yapıların ortaya çıktıkları ilk dönemden gü-
nümüze enerji verimlilikleri artmış ve ge-
lişmeye de devam etmektedir. Sürekli deği-
şim ve gelişim içeresinde olması nedeniyle 

6 http://sustainablog.org/2009/06/sears-tower-
reaches-for-heights-of-efficiency-with-350-
million-retrofit/ 

 (E.T. 06.09.2016)
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yüksek yapıların enerji tüketimleri 5 farklı jenerasyona ayrılarak değerlendirilmektedir  
(Tablo 2) (Oldfield ve diğ., 2009: 592-601). 

Tablo 2. Yüksek Yapıların Enerji Tüketimlerine Göre Sınıflandırılması

Jenerasyon
Jenerasyon Dönemi

Başlangıç Bitiş

1 1885 Yüksek yapıların ilk ortaya çıkışı 1916 New York Kent Bölgeleme 
Yasası

2 1916 New York Kent Bölgeleme 
Yasası 1951 Cam giydirme cephelerin 

kullanımı

3 1951 Cam giydirme cephelerin 
kullanımı 1973 Enerji krizi

4 1973 Enerji krizi - Günümüz yüksek yapıları

5 1997 Çevre bilincinin artması 
(Kyoto Protokolü) - Günümüz yüksek yapıları

Jenerasyon ayrımı yapıların bulundukları 
dönem teknolojisi, malzemesi ve planlama 
kurallarının yapıların enerji tüketimlerine 
yansımalarına göre yapılmıştır.  Günümüz-
de ilk 3 jenerasyona ait yeni yapı üretimi 
bulunmamakla birlikte 4’üncü ve 5’inci je-
nerasyona ait yüksek yapılar ise birlikte de-
ğerlendirilmektedir. Yüksek yapıların enerji 
tüketimlerinde en büyük kırılma 1950 yılında 
yapılarda giydirme cephelerin kullanılmasıy-
la gerçekleşmiştir. Teknolojik gelişme olan 
klimaların yapılarda iklimlendirme için kul-
lanılması da enerji tüketimlerini arttırıcı etki-
de bulunmuştur. Artan yapay iklimlendirme 
sistemleriyle bu yapıların tükettiği enerji 20 
yıl içerisinde %50’den daha fazla artış göster-
miştir (CTBUH, 2008: 43). Yüksek yapıların 
enerji tüketimlerinin giderek artması ve 1973 

yılında dünya çapında yaşanan enerji krizi 
her alanda olduğu gibi yüksek yapılar için 
de enerji tasarrufunun önemini ortaya koy-
muştur. Bu dönemden sonra 1979’da yaşanan 
ikinci bir enerji kriziyle ABD’de inşa edilen 
siyah cam giydirme cepheli yüksek yapı sayı-
sı giderek azalmış ve yaklaşık 20 yıl boyunca 
bu tür cepheye sahip yapılar inşa edilmemiş-
tir (Şekil 4). Bundan sonraki süreçte ise ener-
ji verimliliği sağlayan teknolojik ürünlerin ve 
sistemlerin kullanımıyla yüksek yapılar daha 
çevre dostu olarak inşa edilmeye başlamıştır. 
1997 yılında Kyoto Protokolü’nün kabulüyle 
sürdürülebilir bir dünya için enerjinin önemi-
ne varılmıştır. 5’inci jenerasyon yüksek ya-
pılarda enerji tasarrufu sağlamanın yanında 
yapılar enerji etkin sistemlerle tasarlanarak 
birer enerji üreten yapı haline gelmiştir.
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Şekil 4. Enerji Krizleri Öncesi, Kriz Dönemi ve Sonrasında Kuzey Amerika’da İnşa Edi-
len Siyah Gökdelen Sayısının Sayısal Dağılımı (CTBUH, 2008: 43)

CTBUH 2016 verilerine göre günümüzde hala 
kullanılmakta olan yüksek yapıların %25’i 
1997 yılı ve öncesi dönemde inşa edilmiş olup 
bu yapıların büyük bir kısmı retrofit geçirme-
miştir (Şekil 5). Bu yapıların enerji tüketim-
lerini azaltarak enerji verimliliği sağlama po-

tansiyelleri ise oldukça yüksektir. Ayrıca, ya-
pıların %75 oranında 5’inci enerji jenerasyonu 
içerisinde üretilmelerine rağmen her biri gü-
nümüz enerji politikalarına uygun olmamakla 
birlikte yüksek enerji verimliliği sağlayabilen 
yapılar da değildir. 
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Şekil 5. 5. Enerji Jenerasyonu ve Öncesi Yüksek Yapıların Sayısal Olarak Dağılımı7 

YÜKSEK YAPI RETROFİTİ ve ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ

Yüksek yapılar çağın modern birer sembolü 
olmalarının yanında dünya çapındaki ener-
ji tüketiminde %16’lık paya sahiptir (Tam, 
2011: 4). CTBUH 2016 verilerine göre yüksek 
yapılar %45 ofis, %35 konut, %15 karma ve 
%6 diğer (eğitim, sağlık, yönetim) işlevleriyle 
kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak ticari olarak 
kullanılan bu yapılarda işletim maliyetinin 
%40’ını yapının enerji tüketim giderleri oluş-
tururken yapının servis işletim giderleri ise 
%60’lık paya sahiptir (Keiber, 2011: 5). Uzun 
yaşam ömürleri düşünüldüğünde yüksek yapı-

7 http://skyscrapercenter.com/compare-data  (E.T. 
20.10.2016)

ların zamanla gerçekleşen bozulmalardan do-
layı yenilenme ihtiyacı kaçınılmazdır. Yapının 
strüktürel dayanımı sağlıklı bir şekilde devam 
etse de yeni teknolojiler ve ürünler ile zamanla 
dış ortam koşullarının etkileri sonucu cephe-
ler servis süreleri dolmadan da inşa edilmele-
rinden ortalama 20-30 yıl içeresinde bakıma 
ve bölgesel yenilemelere ihtiyaç duymaktadır 
(Martinez ve diğ., 2015: 935). Sadece günü-
müz cephe sistemlerinin daha fazla yalıtım 
performansına sahip olması ve sistemlerin 
daha hafif olmasının dışında yapı çevresinde 
yer alan diğer yapılar ve özellikle yayaların 
güvenliğini sağlamak için de cephelerin yeni-
lenmesi gerekmektedir. Giydirme cephe siste-
minde zamanla meydana gelen deformasyon 
cam panelin yerinden ayrılmasına neden olup 



13

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 9 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
January / February / March / April Winter Spring Issue No: 9 Year: 2017

ID:69 K:169
(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 Online: 2148-47-83 Online: 2149-2484

yapı dışındakiler için tehlike oluşturmaktadır. 
Yapının sahip olduğu cephe yüzey alanı dü-
şünüldüğünde Şekil 3’te de görüldüğü gibi 
yüksek yapılarda cephe yenilemesi daha az 
yatırım maliyetiyle büyük oranda enerji tasar-
rufu sağlanmakta ve buna bağlı çevresel zarar-
lar da azaltılmaktadır. Fakat uzun süre varlık 
gösteren bu yapıların yaratmış oldukları tarihi 
kimlik ve değer özellikle dış kabuk yenileme 
aşamasında retrofitin gerçekleştirmesini kısıt-
layarak zorlaştırmaktadır. 

Yapının işletiminde yapılacak iyileştirmelerle 
işletim giderlerinde azalma sağlanabilmekte-
dir. Bunun için yapının otomasyon sistemle-
riyle donatılması gerekir. Böylece otomasyo-
na bağlı olan aydınlatma ve HVAC sistemleri 
kullanıcı sayısına göre gerekli konfor koşulla-
rını sağlayacak şekilde çalışarak boşa harca-
nan enerji azaltılabilir. Geri dönüşüm meka-
nizmaları yardımıyla, özellikle atık gri suyun 
depolanması gibi yöntemlerle,  yapılarda etkin 
enerji tasarrufu da yapılabilmektedir.  

Birer ileri teknoloji ürünü olan yüksek yapıla-
rın her biri kendine özgü tasarıma ve işletim 
mekanizmalarına sahiptir. Bu nedenle genel 
enerji tasarrufu yaklaşımları dışında yapının 
sahip olduğu potansiyel enerji verimliliğini 
etkilemektedir. Bunun yanında yapının içinde 
bulunduğu ülke politikaları ile buna bağlı teş-
vik ve yaptırımlar da bu süreçte etkili faktör-
lerdir. 

Her bir ülkenin enerji politikaları ve buna 
bağlı uyguladıkları eylem planlarında değişik-
lik olduğu gibi tasarımlarından planlama, sa-
hip oldukları teknoloji ve donanımlara kadar 
kendine özgü çözümlerle üretilen yüksek ya-
pıların retrofiti de değişiklik göstermektedir. 
Tablo 3’de yer alan ülkelerden seçilen yüksek 
yapı retrofitleriyle bu sürecin farklılıkları ve 
ortak noktaları ile bu dönüşümün enerji tüketi-
mine ve CO2 emisyonuna etkileri belirlenme-
ye çalışılmıştır.



14

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 9 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
January / February / March / April Winter Spring Issue No: 9 Year: 2017

ID:69 K:169
(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 Online: 2148-47-83 Online: 2149-2484

Tablo 3. Ülkelerin Enerji Tüketimleri ve Yüksek Yapı Dağılımı İlişkisi

Ülke Nüfus 
(milyon)

Enerji 
Tüketimi*

(kWh - milyar)

CO2 
Emisyonu* 

(MTon)

Yüksek 
Yapı 

Sayısı**

Yüksek Yapı Dağılımı

1997 
Öncesi

1997 yılı 
Sonrası

Çin 1382.32 5121.93 8977.10 2309 %20 %80

ABD 324.11 4109.84 5119.70 4366 %73 %27

Almanya 80.68 576.49 759.60 174 %56 %44

İngiltere 65.11 346.76 448.71 174 %50 %50

Kanada 36.28 545.59 536.32 989 %48 %52

kWh: Kilowatt saat - MTon: Metrik Ton

* IEA (International Energy Agency) 2013 verileridir.
** CTBUH Data Bankası 2016 verileri üzerinden düzenlenmiştir.

Gelişmekte olan toplumlardan biri olan Çin’de 
hızla artan nüfusun barınma ihtiyacını karşıla-
mada en etkin çözüm sunan yüksek yapılar ço-
ğunlukla 1997 yılı sonrası üretilmiştir. Fakat 
bu durum yapıların enerji verimliliklerinin gü-
nümüz enerji politikalarına uygun olduğunu 
göstermekte yeterli bir kanıt değildir. Kulla-
nılan malzemelerin kalitesi yapının enerji tü-
ketimini etkileyen önemli bir faktördür. Yük-
sek yapı stokunun büyük kısmının yer aldığı 
ABD’de bu yapıların çoğu 1997 yılı öncesi 
inşa edilmiştir. Ülke nüfusu ve enerji tüketi-
mi arasındaki orana göre bu yapıların enerji 
tüketimini arttırıcı etkisi olduğu görülmekte-
dir. Benzer bir durum Kanada için de geçerli 

olup Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin kent 
planlamasındaki korumacı tutumu nedeniyle 
çok fazla inşa edilmeyen yüksek yapıların top-
lam enerji tüketimindeki payları da düşüktür. 
Mevcut yüksek yapı stoku dikkate alındığında 
ABD’nin yüksek yapı retrofitiyle ülke enerji 
tüketimini azaltma potansiyeli oldukça yük-
sektir.  Enerji tüketimine bağlı sera gazı emis-
yonunda da meydana gelecek olan azalmayla 
daha sürdürülebilir olan kentler, Challenge 
2030 hedeflerini de gerçekleştirmeye yardım-
cı olacaktır. 

Mevcut yapıların retrofit sonrası durumunun 
yapının enerji verimliliği, kullanıcı konforu ve 
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sağlığı ile sürdürülebilirlik açısından değer-
lendirilmesi gerekir. Bunun için yeni yapılar-
dan farklı olarak geliştirilen sertifika sistemi 
LEED-EBOM (LEED for Existing Buildings: 
Operations & Maintenance)’dur. LEED-
EBOM sertifikalı yapılar kendi piyasalarında 
%4.74 daha fazla kullanıma bağlı doluluğa sa-
hiptir (Bernstein, 2011: 58). Bu durum yapıla-
rın yenilenmesi ve iyileştirilmesi için ayrı bir 
gerekçe olarak da değerlendirilebilmektedir.

ÖRNEK RETROFİT ANALİZİ ve DE-
ĞERLENDİRME

Yüksek yapı retrofiti örnek analizi Tablo 3’de 
yer alan ülkelerden seçilen yüksek yapılar 
üzerinden gerçekleştirilmiştir. Retrofitin fark-
lı boyutlarda nasıl değerlendirilebileceğini 
görmek için farklı enerji jenerasyonlarına ait 
yapıların seçilmesine dikkat edilmiştir. Buna 
göre, Avrupa’da bulunan İngiltere’deki dün-
yanın en yüksek hastane yapısı olan “Guy’s 
Tower” ve ikiz kuleler şeklinde inşa edilmiş 
Almanya’da yer alan ofis yapısı “Deutsche 
Bank HQ” incelenmiştir. Kuzey Amerika’dan 
ise yüksek yapılar için öncü niteliğe sahip ve 
inşa edildiği dönemde 40 yıl boyunca dünya-
nın en yüksek yapısı olmuş “Empire State Bu-

ilding” ile Kanada’nın en yüksek ofis yapısı 
olarak kullanılan “First Canadian Place” ince-
leme için seçilmiştir. Günümüz teknolojisiyle 
inşa edilmiş olmasına rağmen özellikle işletim 
mekanizmasındaki iyileştirmelerle retrofiti 
yapılan ve Çin’in en yüksek yapısı olan “Tai-
pei 101” de bu çalışmada incelenmektedir.

Seçilen tüm yüksek yapı retrofit örnekleri 4 
alt başlıkta karşılaştırmalı olarak incelenmiş-
tir. Bu kapsamda (1) yapıların fiziksel özellik-
leri -konum, yapım yılı, yükseklik, kat sayısı, 
fonksiyon ve yapı alanı-, (2) yapıların mevcut 
enerji jenerasyonları, enerji tüketimleri, (3) 
retrofit sonrası durum -retrofit süresi, enerji 
verimliliği, CO2 emisyonundaki azalma, ma-
liyet ve yıllık sağlanan tasarruf-  (4) retrofit 
kapsamındaki uygulamalara göre karşılaştırıl-
mıştır. Yapıların fiziksel özellikleri ile retrofit 
öncesi ve sonrası enerji tüketimlerindeki deği-
şimlere Tablo 4’de karşılaştırmalı olarak yer 
verilmiştir. Tablo 5’de ise retrofit kapsamında 
bu yapılara uygulanan yenileme ve iyileştirme 
işlemleri özetlenmiş olup yapıların retrofit ön-
cesi enerji sertifikasına sahip olma durumu ile 
retrofit sonrası sertifika durumu da değerlen-
dirilmiştir. 
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Tablo 48. Yüksek Yapı Retrofit Öncesi ve Sonrası Durum Değerlendirmesi (O’Donohue, 
2005: 170; Scheider, vd., 2010: 20-30; Bentley, 2014; Yang, 2014: 372-378, 8, 9, 10, 11)

Yapı Adı Guy’s Tower Deutsche Bank 
HQ

First Canadian 
Place

Empire State 
Building Taipei 101

Yapı Görseli

Konumu Londra, İNGİLTERE Frankfurt, 
ALMANYA

Toronto, 
KANADA New York, ABD Taipei, 

ÇİN

Yapım Yılı 1968 -1974 1978-1984 1973-1975 1930-1931 1999-2004

Yükseklik 148.6 m 155 m 298.1 m 443.2 m 508 m

Kat Adedi 34 40 72 102 101

Fonksiyon Hastane Ofis Ofis Ofis Ofis

Yapı Alanı 74,800 m2 120,000 m² 315,150 m² 208,879 m² 198,347 m² 

Retrofit Öncesi – Mevcut Durum

Enerji Jenerasyonu 3. Jenerasyon 4. Jenerasyon 4. Jenerasyon 2. Jenerasyon 5. Jenerasyon

Enerji Tüketimi 3.2 milyon kWh 36.2 milyon kWh 78.2 milyon kWh 88 milyon kWh 85.1milyon kWh

Retrofit Sonrası Durum

Tarihi 2008-2014 2007-2010 2009-2011 2009-2013 2008-2011

Enerji Tük. Azalma %18 %50 %25 %38 %10

8 Yazarlar tarafından incelenen kaynaklar doğrultusunda oluşturulmuştur.
9 http://www.guysandstthomas.nhs.uk/resources/about-us/plans/guys-tower-40-years.pdf (E.T. 20.10.2016)
10 http://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/GP-Deutsche-Bank.pdf (E.T. 20.10.2016)
11 https://saveonenergy.ca/Business/Case-Studies/CaseStudyLinks/CaseStudy_FirstCanadianPlace_HR.aspx 

(E.T. 20.10.2016)
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CO2 Emisyonu 
Azalma 8,000 MTon 10,300 MTon 27,000 Mton 18,000 MTon 3,000 MTon

Toplam Maliyet 51.7 milyon $ 226 milyon $ 75.8 milton $ 656 milyon $ 1.9 milyon $

Yıllık Enerji 
Tasarrufu 1.3 milyon $ Veriye 

Ulaşılamadı 2 milyon $ 4.4 milyon $ 700,000 $

Tablo 59. Yüksek Yapı Retrofit Kapsamında Yapılan Uygulamalar ve Enerji Sertifika 
Durumu (O’Donohue, 2005: 170; Scheider, vd., 2010: 20-30; Bentley, 2014; Yang, 2014: 

372-378, 8, 10, 11, 12)

Yapı Adı Guy’s Tower Deutsche Bank 
HQ

First Canadian 
Place

Empire State 
Building Taipei 101

Retrofit Uygula-
ma Alanları ve 
Enerji Verimlili-
ğine Etkisi

•	18 cm cephe 
yalıtımıyla 
8,000 m2 cephe 
kaplaması 

•	34,500 m2 

beton cephe 
temizlemesi

•	12,000 m2 

yüksek perfor-
manslı, güneş 
ışığı kontrol 
katmanlı çift 
cam değişimi

•	Eski cephenin 
yenilenmesiyle 
her katta 48 m2 

ek alan kaza-
nımı

•	Yapı kullanıma 
devam ederken 
retrofit uygula-
ması

•	Seçilen mal-
zemeler 12.5 
yılda karbon 
geri ödemesi 
yapabilmekte

•	Avrupa’nın en 
büyük retrofit 
projesi

•	Cephe yenile-
mesi

•	Açılabilir pen-
cere ile doğal 
havalandırma

•	Toplamda 850 
m2 alan kaza-
nımı

•	Isı geri kaza-
nım bağlantılı 
ısıtma ve so-
ğutmayla enerji 
tasarrufu

•	Güneş enerji-
siyle sıcak su 
sağlanması

•	Yağmur suyu 
toplama sistemi

•	Tasarruflu 
aydınlatma ve 
yeşil IT sistem 
kurulumu

•	45,000 mermer 
panelin cep-
heden sökülüp 
5,600 renkli 
cam panelin 
kaplanması

•	Panellerin 50 
km daha az 
mesafede ye-
rel üreticiden 
temin edilmesi

•	Mekanik ve 
elektrik sistem-
lerinin iyileşti-
rilmesi

•	İç ortam tasa-
rımının kulla-
nıcı konforuna 
uygun yenilen-
mesi

•	Yapı kullanımı 
devam ederken 
yenileme

•	6,500 camın 
süper yalıtımlı 
camlarla deği-
şimi

•	6,000 tane 
yansıtıcı bari-
yerin radyatör 
arkalarına yer-
leştirilmesi

•	Otomasyon 
sistemiyle 
aydınlatma 
kontrolü ve gün 
ışığından yarar-
lanma

•	Kullanıcı sa-
yısına bağlı iç 
ortam iklimlen-
dirme sistemi 
kurulumu

•	Soğutma siste-
minin iyileşti-
rilmesi

•	İyileştirilmiş 
dijital kontrol 
mekanizması

•	Yapı son tek-
noloji ürünü 
sistemlere 
sahip olsa da 
2008 yılında ek 
iyileştirme ile 
retrofit geçir-
miş

•	Yapı işletiminin 
otomasyon 
sistemleriyle 
güncellenmesi

•	Yapı içi, kaçış 
alanları ve 
otopark ay-
dınlatmasında 
tasarruflu LED 
kullanımı

•	Küresel alanda 
adını duyurmak 
için yenile-
me sonucu: 
“Dünyanın En 
Yüksek Yeşil 
Yapısı” unvanı

Enerji Sertifikası

Retrofit Öncesi Yok Yok Yok Yok Yok

Retrofit Sonrası Yok LEED-EBOM 
Platinum

LEED-EBOM
Gold

LEED-EBOM
Gold

LEED-EBOM 
Platinum



18

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 9 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
January / February / March / April Winter Spring Issue No: 9 Year: 2017

ID:69 K:169
(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 Online: 2148-47-83 Online: 2149-2484

Tablo 5’de incelenen farklı enerji jenerasyon-
larına sahip örnek yapılarda enerji tasarrufu 
sağlamak için ortak uygulamanın yapıların 
cephelerinin yenilenmesi şeklinde olduğu gö-
rülmektedir. Bu yenilemede kullanılan mal-
zemelerin mevcut cephe malzemesine oran-
la yüksek ısıl direncin daha ince bir kabukla 
sağlaması, yapıların kat alanlarında artışa da 
neden olmaktadır. Yapı ölçeği artıkça retrofit 
uygulaması için gereken sürenin de arttığı gö-
rülmektedir. Enerji jenerasyonu ne kadar es-
kiyse yapının enerji verimliliğini yükseltmek 
için gereken maliyet de o ölçüde artmaktadır. 
Yapıların enerji verimlilik oranı retrofit son-
rası %10-50 arasında değişiklik gösterirken 
%50 daha enerji verimli olan bir yapıda CO2 
emisyonunda azalma aynı ölçüde sağlanma-
yabilir. Çünkü bu durum yapı retrofiti boyun-
ca malzemelerden uygulamalara ve retrofit 
sonrası işletmeye kadar tüm süreçte enerji 
tüketimiyle oluşan CO2 emisyonuna bağlıdır. 
Tablo 5’e göre cephe yenileme ve iyileştirme 
işlemlerinin yanında otomasyon sistemleri ve 
tasarruflu aydınlatma ürünlerinin kullanımı 
yaygın retrofit uygulamalarındandır. Ayrıca 
5’inci jenerasyona ait bir yüksek yapı düşük 
bütçeli küçük ölçekte iyileştirmelerle ener-
ji verimliliğini arttırarak daha sürdürülebilir 
yapı haline gelebilmektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada uzun yaşam ömrü olan yüksek 
yapıların günümüz enerji politikalarına ve 

kullanıcı konforuna uygun, sürdürülebilir şe-
kilde kullanımları için retrofitleri incelenmiş-
tir. Retrofit, sadece bireysel yapı ölçeğinde 
yarar sağlamanın yanında bulundukları kent-
lerin de enerji tüketimlerini azaltıcı etkiye 
sahiptir. Yapılan inceleme sonucunda uygun 
retrofitle mevcut yapıların enerji ve çevre 
performanslarının arttırılabildiği görülmüş-
tür (Tablo 4 ve 5). Sahip oldukları potansiyel 
ve konu üzerine yapılan çeşitli araştırmalara 
rağmen ticari olarak kullanılan yapılarda ye-
nileme oranı yıllık %2.2’dir (Olgyay ve diğ., 
2010: 245). 

Yapılan incelemeyle yüksek yapı retrofiti için 
şu sonuçlara varılmıştır:

•	 Yüksek bir yapının enerji performansını 
arttırmak için kullanılan en yaygın uygu-
lama yapı kabuğunun yenilenmesi ya da 
iyileştirilmesidir.

•	 Bu yapılarda cephe yenilemesinde ilk ön-
celik estetik kaygılarken enerji tasarrufu 
sağlamak ikinci planda yer almaktadır.

•	 Yüksek yapıların zamanla sahip olduğu 
kimlik bu yapıların cephe yenilemesini kı-
sıtlamaktadır.

•	 Yapılara yenilenebilir enerji sistemlerinin 
entegre edilmesi yapının enerji verimliliği 
için yarar sağlasa da retrofit maliyetindeki 
artış ve uygulamanın çevresel yarar den-
gesini zorlaştırmaktadır.



19

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 9 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
January / February / March / April Winter Spring Issue No: 9 Year: 2017

ID:69 K:169
(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 Online: 2148-47-83 Online: 2149-2484

•	 Enerji simülasyonu, ekonomik analiz ve 
risk tespitinin yapılmasıyla yapı için en 
uygun retrofit belirlenebilmektedir.

•	 Enerji tüketiminde etkili olan kullanıcı 
faktörü retrofit ihtiyacını da belirleyen bir 
unsurdur.

•	 Yapı işletimini durdurmadan yapının yeni-
lemesini gerçekleştirmek, geliştirilen ya-
pım yönetim planlamalarıyla mümkündür.

•	 Uygun şekilde kapsamlı olarak planlanan 
retrofit, aynı ölçekte yeni bir yapı inşa et-
mekten daha az maliyetli olabilmektedir.

•	 Tasarımdan kullanılan tekniklere kadar her 
aşamasında kendine özgü olan bir yüksek 
yapıya ait retrofit için geliştirilen uygula-
maların tamamı başka bir yüksek yapı için 
yeterli olmayabilmektedir.

Çalışmada, 2’inci jenerasyona ait yüksek bir 
yapının retrofiti sonucu 5’inci jenerasyonda-
ki yapı kadar enerji verimli olabildiği görül-
müştür. Fakat enerji jenerasyonu eskidikçe 
yapının strüktürel dayanımında azalma ola-
bilir. Bu yapıların öncelikle güçlendirilmesi 
gereklidir. Güçlendirme ve sonrasında uy-
gulanacak diğer tüm yenileme çalışma mali-
yetleri, yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi 
için gerekli maliyeti aşıyorsa retrofit yapının 
sürdürülebilirliği için yeterli bir çözüm ol-
maktan çıkmaktadır. Bu durumdaki yapıların 
yıkılarak yeni yapı inşa edilmesi daha doğru 

olacaktır. Çünkü retrofitin yapılabilmesindeki 
temel öğe yapının strüktürel olarak daha uzun 
yıllar hizmet verebilir nitelikte olmasıdır.

ÖNERİLER 

Ulusal ve uluslararası bağlamda yüksek yapı-
ların sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. 
Mevcut yüksek yapı stokunda farklı enerji 
jenerasyonlarında inşa edilmiş ve retrofite 
ihtiyacı olan yapı sayısı da oldukça fazladır. 
Uluslararası ölçekte bu konu daha çok dikka-
te alınmaktadır. Türkiye’deki yüksek yapılar 
ise ilk olarak 1950 yılı sonrasında ortaya çık-
mış olup yüksek yapı stoku değerlendirildi-
ğinde bunların pek çoğunun 4’üncü ve 5’inci 
jenerasyona ait olduğu görülmektedir. Dün-
yadaki mevcut yüksek yapı sayısı dikkate 
alındığında Türkiye’nin sahip olduğu pay ise 
oldukça düşüktür. Ayrıca ülkemizde retrofiti 
tamamlanmış yüksek yapı örneği tespit edil-
memiştir. Günümüz çevre bilinci ve enerji 
verimliliğine uygun olarak Türkiye’deki yük-
sek yapıların da değerlendirilmesi gerekir. 
Çünkü enerji jenerasyonu ne olursa olsun her 
geçen sürede tüm yapılar gelişen teknolojiy-
le enerji tasarrufu sağlayabilme potansiyelini 
değiştirebilmektedir. Bu kapsamda ülkemiz-
deki yüksek yapılar nispeten yeni olsalar da 
gelişen teknoloji, malzemeler ve uygulama-
larla gerekli yenileme ve iyileştirmeler ya-
pılarak daha enerji verimli ve sürdürülebilir 
olabilirler. Ayrıca ülkemizde bulunan yüksek 
yapıların mevcut durumlarını tespit eden ça-
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lışmalarla bu yapıların potansiyelleri de be-
lirlenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: While 50% of world population living in modern-day cities, 60% of energy 
consumption and 70% of greenhouse gas emission have also occurred in these cities. With 
increasing the number of buildings, these rates are gradually increasing and this departs from 
being sustainable. In order to live in a sustainable environment, the amendments, which allow 
energy savings in the building sector, have become a necessity. By considering the existing bu-
ilding stock, existing buildings, which were constructed by using the technology and materials 
of their time and were designed according to comfort conditions of that time, cannot provide 
energy efficiency to today’s energy policies. Although demolishing an existing building and 
constructing a new energy efficient one look like an economical solution, this is not a sustai-
nable approach when evaluated the whole process. In this context, greenhouse gas emissions 
can also be reduced while energy savings can be obtained by retrofit of existing buildings. 
Moreover, basing on increase in the scale of existing buildings, energy efficiency of these buil-
dings decreases at the same rate. The retrofit of high-rise buildings, that consume more energy 
than conventional buildings, can provide energy saving at high rates. It is a fact that high-rise 
buildings have longer service time than conventional buildings. According to tall building da-
tabase of Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), since 1920, more than 85% 
of high-rise buildings are standing for 95 years in the US. In addition, the retrofit of existing 
high-rise buildings centered in urban city core is a solution for urban sprawl, which is a global 
problem of today’s cities. This also help to create sustainable cities that are planned to energy 
policy and user comfort of our age. In this paper, energy savings and sustainability of retrofit of 
existing high-rise buildings located in different countries are investigated. By determining the 
common and different applications in the retrofit of high-rise buildings, effects of these appli-
cations on energy efficiency is also demonstrated. Retrofit defined as “any kind of upgrade at 
an existing building that is wholly or partially occupied to improve energy and environmental 
performance, reduce water use, and improve the comfort and quality of the space in terms of 
natural light, air quality, and noise - all done in a way that it is financially beneficial to the 
owner”. All retrofit process for each building consists of 5 stages. At each stage, completing 
application steps with proper and complete way is important to ensure that the efficiency ini-
tially planned. For this purpose, firstly, the scope of the project and the resources necessary to 
retrofit must be determined. Secondly, the building must be evaluated by calculating the current 
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energy consumption. Thirdly, by determining energy calculations and retrofit potential of the 
building, economic analysis and risk assessment must be done based on determined resources 
of the project. Application of retrofit is the fourth stage and during this stage each application 
step must also be controlled. Finally, after finishing the all retrofit applications the project is 
checked by test and occupant opinion according to planned energy efficiency of the building. 
If the results match up with planning, the retrofit process is completed successfully. Aim: In 
this paper, energy savings and sustainability of retrofit of existing high-rise buildings located 
in different countries are investigated. By determining the common and different applications 
in the retrofit of high-rise buildings, effects of these applications on energy efficiency is also 
demonstrated. Method: In this study, firstly, the literature research on energy consumption of 
high-rise building was made and five international high-rise building samples were selected 
for retrofit application in different geographies where different energy policies are observed. 
In this paper, the retrofit of high-rise building samples is examined comparatively in 4 subgro-
ups. These groups for the comparison are (1) physical conditions of the building like location, 
construction year, building height and number of floor, function and total construction area; (2) 
existing energy condition of the building before the retrofit like existing energy generation of 
the building, energy consumption of the building; (3) the condition of the building after retrofit 
like retrofit duration, energy efficiency rate of the building, reduction rate in the greenhouse gas 
emission, cost of the retrofit and annual cost savings; (4) applications followed in retrofit pro-
ject of the building. Findings and Results: As the result of this analysis, façade retrofit is the 
common application in different energy generated buildings. In addition, this façade renovation 
provide increase in the number of floor area of the building due to thinner and higher thermal 
resistance than existing façade materials. This leads to an increase in the rentable floor area af-
ter retrofit. Furthermore, duration of the retrofit can change based on scale of the building. If the 
energy generation of the building outdated, the cost of the retrofit project also increases. Energy 
efficiency rate of the high-rise buildings after retrofit varies between 10% to 50%. However, 
reduction rate of greenhouse gas emission of a high-rise building, which has 50% energy effi-
ciency, cannot be parallel to each other. Because reduction in greenhouse gas emission depends 
on overall carbon footprint of the whole retrofit application from selection and transportation of 
the materials to operation of the building after retrofit. Apart from façade renovation, building 
automation systems and energy saving lighting materials and systems are other common retrofit 
applications. In addition, a high-rise building in 5th energy generation can increase its energy 
efficiency with little upgrade additions on a tight budget. As a consequence of this paper, it is 
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seen that each high-rise buildings has different retrofit potential with the impact of their unique 
design. If a high-rise building is in early energy generation, this means that the building has 
higher opportunity to increase its energy savings. Therefore, after the retrofit the building in 2nd 

energy generation can be as much energy efficient as a building in the 5th energy generation. 
However, structural strength of the high-rise buildings can decrease based on its age. Before 
retrofit, these buildings must be strengthened. If the cost of strengthen of the building and the 
retrofit exceed the cost of demolishing the building and constructing the new one, retrofit is not 
a proper solution as a sustainable way. In this context, demolishing such buildings and cons-
tructing new high-rise buildings is better solution. Because basic principle of retrofit depends 
on structural strength of buildings which can be used for a long time.
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38cc HİDROLİK POMPA TAHRİK ŞAFTININ HASAR ANALİZİ (1)

FAILURE ANALYSIS OF 38cc HYDRAULIC PUMP DRIVE SHAFT

Ahmet Oktay DEVECİLİ1, Ahmet SUCU2 

1-2 Hema Endüstri A.Ş. Ar-Ge Merkezi, ÇOSB, 4.Cad. Çerkezköy, 59501 Tekirdağ / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmada 52 saat çalıştıktan son-
ra, garanti periyodundan önce kullanıldığı araç 
üzerinde kırıldığı bilgisi verilen 38 cc lik iletim 
hacmine sahip hidrolik pompa şaftının hasar ana-
lizi yapılmıştır. Yöntem: Hasar analizi sırasın-
da uygulanan ısıl işlem sonrası sertlik sonuçları 
mikro vikers cihazı ile, mikroyapısı ise optik ve 
stero mikroskop ile incelenmiştir. Kırılan şaftın 
kimyasal analizi optik emisyon spektrometresi ile 
incelenmiş, ayrıca alaşım taraması ve ısıl işlem 
değerleri elektron mikroskobu ile (SEM) ve EDS 
analizleri yapılarak irdelenmiştir. Bulgular: Kı-
rılma, şaft bölgesinde bulunan iç splayn tarafında 
gerçekleşmiş olup kırılma sonrası pompa devre 
dışı kalmıştır. Sonuç: Bu çalışmada hasarlanan 
pompa şaftının ısıl işlemi sonrası iç splayn bölge-
sinin sertleştirilemediği ayrıca ısıl işlem sonrasın-
da yüzeyden iç bölgeye doğru yaklaşık 10 mikron 
kalınlığında oksidasyon bölgesinin oluştuğu tes-
pit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hidrolik Pompa, Şaft Hasar 
Analizi, Kırılma

Abstract: Aim: In this study, after 52 hours of 
operation, damage analysis was carried out of the 
hydraulic pump shaft with 38 cc flow rate that 
was damaged before the warranty period. Met-
hod: Hardness results were examined with micro 
vickers device and microstructure with optical 
and stereo microscope. The chemical analysis of 
the broken shaft was examined by optical emissi-
on spectrometry, and the alloy scanning and heat 
treatment values were examined by electron mic-
roscopy (SEM) and EDS analysis. Results: In the 
study, the fracture occurred on the inner splayn 
side of the shaft area and the pump was disab-
led after the fracture. Conclusion: In this study, it 
was determined that the inner spray zone can not 
be hardened after heat treatment of the damaged 
pump shaft and that an oxidation zone of about 10 
microns thickness is formed from the surface to 
the inner region after the heat treatment.

Key Words: Hydraulic Pump, Shaft Damage 
Analysis, Fracture
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GİRİŞ

Hidrolik pompalar günümüz endüstrisinde 
geniş bir kullanım alanına sahip komponent-
lerdir. Kullanım yeri ve amacına göre çeşitli-
lik gösteren pompalar genel olarak dik ve eğik 
eksenli pistonlu pompalar, değişken ve sabit 
deplasmanlı paletli pompalar, helisel, g-retor 
tipi pompalar, içten ve dıştan dişli pompa-
lar olarak sınıflandırılabilir(Doddanavar, 
2005:37-68, Nolan, 2011: 38-53). 

Özellikle otomotiv ve tarım endüstrisinde 
kullanılan hidrolik pompalar kullanım yerle-
rine bağlı olarak genellikle yüksek basınç ve 
yük altında çalışan komponentlerdir. Bu ne-
denle pompa içerisindeki komponentler ba-
sınca ve iletim hacmine bağlı olarak yüksek 
yükler altında çalışmaya zorlanmaktadır. Bu 
sebeple yüksek yükle çalışan parçalarda her-

hangi bir uygunsuzluk nedeniyle aşınma ve 
kalıcı deformasyon-hasarlanma olabilmekte 
buna bağlı olarak ta pompalar ya tamamen 
devre dışı kalmakta yada basınç ve debi ka-
yıpları nedeniyle pompalarda iş veriminin 
düşmesine sebep olmaktadır(Garbus, 2008: 
11.1-11.41, Filipi, 2014: 505-540, Forsthoffer 
2005:89-107)

AMAÇ

Bu çalışmada endüstride birçok uygulama 
alanında geniş bir kullanım alanına sahip olan 
hidrolik pompalarda meydana gelen şaft ha-
sarlanmanın ana sebeplerinin neler olabilece-
ği araştırılmıştır. Genellikle pompaların şaft-
larında meydana gelen hasarlanma sonrasın-
da pompalar tamamen devre dışı kalmakta ve 
uygulama alanında ekipmanın durmasına ne-
den olmakta iş kayıplarına neden olmaktadır. 

Şekil 1. 38 Cc İletim Hacmine Sahip Küresel Grafitli Döküm Gövdeli Dişli Pompanın Ve 
Hasarlanan Dişlinin Şematik Gösterimi
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KAPSAM

Bu çalışmada genellikle iş makinelerinde 
kullanılan 38 cc iletim hacmine ve 250 bar 
maksimum çalışma basıncına sahip şekil-

1’de şematik olarak gösterilen küresel grafit 
döküm gövdeli dişli pompanın hasarlanan 
şaftı incelenmiştir. Hasarlanma görüntüleri  
pompa demontajı sonrasında şekil-2’de gös-
terilmiştir.

Şekil 2. Demontaj Sonrası 38 cc İletim Hacmine Sahip Küresel Grafitli Döküm Gövdeli 
Dişli Pompanın Ve Hasarlanan Döndüren Dişlisinin Hasarlanmış Görüntüsü

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Kimyasal Analiz

Hasarlanan pompa şaftının kimyasal kompo-
zisyonu OBLF marka optik emisyon spektro-

metresi ile düşük alaşımlı çelik modunda öl-
çülmüştür. Ölçüm sonucuna göre şaft malze-
mesinin 17CrNiMo6-7 olduğu tespit edilmiş-
tir. Analiz sonuçları tablo-1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Hasarlanan Pompa Şaftının Kimyasal Analiz Sonucu(%)

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Fe

0,19 0,22 0,82 0,018 0,011 1,63 0,32 1,48 0,04 95,6

Sertlik Ölçümü

Deforme olan dişli hem şaftın dış tarafından 
içeri doğru hemde iç splayn bölgesinden dı-
şarı doğru vikers yöntemi ile 1 kg yük altın-
da Zwick marka cihaz ile 0,2 mm aralıklarla 
sertlik taraması yapılarak ölçülmüştür. Her 
iki ölçümün ölçüm noktaları şekil-3’de so-

nuçları da şekil-4’de gösterilmiştir. Ölçüm 
sonuçlarına göre dişlinin yüzey sertleştirme 
işlemine tabi tutulduğu (sementasyon) tespit 
edilmiştir. Ancak şaft bölgesinden içeri doğru 
ölçüm sırasında tespit edilen sertleşmiş doku, 
iç splayn bölgesinden dışarı doğru yapılan öl-
çüm sırasında tespit edilmemiştir. 

Şekil 3. Deforme Olan Pompa Şaftının Sertlik Ölçüm Noktalarının Şematik Gösterimi
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Şekil 4. Deforme Olan Pompa Şaftının Şaft Yüzeyinden İçeri Doğru Ve İç Splayn Bölge-
sinden Dışarı Doğru Vikers Sertlik Yöntemi İle Ölçülmüş Sertlik Dağılımı Sonuçları.

SEM ve EDS Analizi

52 saat çalıştıktan sonra hasarlanan dişlinin 
kırılan iç splayn bölgesinde malzemede kim-
yasal olarak alaşım fakirleşmesi olup olma-
dığının tespiti için Philips marka SEM’e en-
tegre EDS cihazı ile analiz edilmiştir. Analiz 
30Kv güc ve vakum ortamında 30 sn süre ile 
gerçekleştirlmiştir. Analiz sonuçları şekil-5 
ve tablo-2’de gösterilmiştir. Analiz sonuçla-
rına göre çelik malzeme üzerinde elementel 

olarak ani bir değişim tespit edilmemiştir. 
Ayrıca yapılan analiz sonuçlarına göre kar-
bon (C) elementinin ısıl işlemli olan parçada 
olması gereken değerden (min.0.8%) daha 
aşağıda olduğu tespit edilmiştir. Bu durum 
sertleşmemiş iç splayn bölgesinin sertleşme-
me sebebini açıklamaktadır. Şaftın iç splayn 
bölgesinin sementasyon ısıl işlemi sırasında 
karbon emmediği ve dolayısıyla sertleşmedi-
ği tespit edilmiştir.
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Şekil 5. Deforme Olan Pompa Şaftının İç Splayn-Radius Bölgesinden İçeri Doğru Yapıl-
mış EDS Analizi Ve SEM Görüntüsü

Tablo 2. Hasarlanan Pompa Şaftının EDS 
Taraması Kimyasal Analiz Sonucu

Element Ağırlıkça %

C K 0.3

SiK 0.1

CrK 1.67

MnK 0.84

FeK 95.03

NiK 1.51

MoK 0.33

Makro-Mikro Yapı Analizi

Demontaj sonrası kırılan dişli parçası etil al-
kol ve solvent ile yıkanarak makro görüntüle-
ri alınmak üzere hazırlanmıştır. Yapılan mak-
ro incelemeler Nikon marka stero mikroskop 
ile gerçekleştirilmiştir. İnceleme sonuçları 
şekil-6-da gösterilmiştir. 

İnceleme sonuçlarına göre kırık yüzeyde, kı-
rık yüzeye dik açıyla klivaj kırılma düzlem-
leri (A) tespit edilmiştir. Ayrıca parçanın iç 
splayn bölgesinde malzemenin plastik akışlar 
gösterdiği damlacık bölgelerinin burulmaya 
maruz kaldığı ve pompanın dönüş yönüne 
paralel olarak yönlendiği görülmüştür. 
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Parçanın kırık yüzeyinde yorulma kanalları  
da (B) (striasyonlar) tespit edilmiş olup bu 
bölgenin kısmen daha yumuşak olan iç böl-
gede olduğu saptanmıştır. Bu görüntü yorul-
maya maruz kalmış tipik malzeme görüntü-
südür (ASM Handbook,1987:Fractography, 

vol. 12. 227–37).

Parçanın dış şaft bölgesine yakın olan bölge-
lerin kırık yüzeylerinin (C) daha düzgün pü-
rüzsüz ve parlak bir görüntüye sahip olduğu 
tespit edilmiştir.

Şekil 6. 52 Saat Çalışma Sonrası Hasarlanan 38cc Pompanın Döndüren Dişlisinin Kırık 
Yüzey Makro Görüntüsü. Klivaj Düzlemleri(A), Yorulma Kanalları(B), Gevrek Kırılma 

Yüzey(C) Görüntüsü.

Çalışma sırasında kırılan pompa dişlisi mik-
ro yapı ve faz analizleri için hazırlanmıştır. 
Hazırlanma sırasında 200, 400, 600, 800, 
1000 grid zımpara kullanılmış sonrasında 3µ 
boyuta sahip elmas süspansiyon yardımıyla 
parlatılmıştır. Numuneler daha sonra %2’lik 

nitrik asit-alkol solüsyonu ile dağlanmıştır. 
Dağlama sonrasına ait mikro yapılar şekil-7 
ve şekil-8’de gösterilmiştir.Şekil-7 dış şaft 
bölgesinden alınan görüntüye ait mikroyapı-
dır. Yapıda sementasyon ısıl işlemi sırasında 
karbon difüzyon bölgesi rahatlıkla görülmek-
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tedir. Yapı çoğunlukla temperlenmiş marten-
zit yapıya sahip olup %3-4 oranında kalıntı 

östenitin varlığı faz analiz programı ile de 
tespit edilmiştir. 

Şekil 7. Kırılan Pompa Dişlisinin Dış Şaft Kısmından Alınan Mikroyapı Görüntüsü.

İç splayn-radius bölgesinden alınan görüntü 
şekil-8’de gösterilmiştir. Yapıda sementasyon 
ısıl işlemi sonrasında herhangi bir karbon 
difüzyon bölgesi tespit edilmemiştir. Ayrıca 
parçanın yüzey kısımlarında 22-23 µ kalınlı-
ğa sahip bir oksidasyon tabakası tespit edil-
miştir. 

Yapı çoğunlukla temperlenmiş martenzit 
yapıya sahip olup %18-20 oranında kalıntı 
östenitin varlığı faz analiz programı ile tes-
pit edilmiştir. Ek olarak vikers sertlik izleri 
görülmekte olup ortalama 500 Hv1 sertliğe 
sahip yüzey mevcuttur.
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Şekil 8. Kırılan Pompa Dişlisinin İç Splayn Kısmından Alınan Mikroyapı Görüntüsü.

SONUÇ

52 saat sonunda iş makinesi üzerinde kırılan 
pompa dişlisinin kimyasal analizi 17CrNi-
Mo6-7 olarak bulunmuştur. Bu malzeme 
mikro alaşımlı üst seviye sementasyon mal-
zemesidir. Malzeme analizinde herhangi bir 
uygunsuzluk, kirlilik vs. bulunmamıştır.

Deforme olan pompa şaft dişlisinin mik-
rosertlik sonuçlarına göre pompa şaftının 
kırıldığı bölgenin dış kısmı(şaft yüzeyi) se-
mentasyon ısıl işlemi ile sertleştirilmiş olup 
yüzey sertliği 61 HRC, doku derinliği 1,23 

mm (ref.550Hv1) olarak bulunmuştur. Bunun 
yanında iç splayn bölgesinde herhangi bir di-
füzyon tabakası tespit edilmemiş olup bu böl-
genin sertliği 500 Hv1 (49 HRC) civarında 
bulunmuştur. Bu sertlik değerinin de ısıl iş-
lem sırasında yağda su verme prosesi ile elde 
edilen sertlik değeri olduğu düşünülmektedir.

Yapılan SEM ve EDS analizleri sonrasın-
da malzeme analizinde herhangi bir alaşım 
fakirleşmesi veya kirlilik kaynağı olmadığı 
tespit edilmiştir. Malzeme kimyasal olarak 
homojen dağılmış temiz bir kompozisyona 
sahiptir.
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Makro yapı analizlerinde elde edilen sonuç-
lara göre parçanın çalışması sırasında yüksek 
hızda ve basınç altında dönmesi nedeniyle 
burulma ve eğilme kuvvetine maruz kaldığı 
ve yük altında çalışırken yorulduğu makro 
yapıda bulunan kanalların varlığı ile tespit 
edilmiştir. Ayrıca iç splayn bölgesinde dişli-
nin ısıl işleminde oluşan oksidasyon tabaka-
sının varlığı çatlak ve kırılma başlangıcına 
neden olabilecek zayıf bölgeler olarak dikkat 
çekmektedir.

ÖNERİLER

Parçanın hasarlanması büyük olasılıkla yo-
rulma ve burulma mukavemetini düşüren iç 
splayn bölgesinin sertlik olarak düşük olması 
ve dış şaft kısımlarında elde edilen doku de-
rinliği değerinin elde edilememiş olmasıdır. 
Ayrıca iç splayn bölgesinde tespit edilen ok-
sidasyon tabakası çatlak başlangıcının başla-
yabileceği olası bölgelerdir. 

Bu tür parçaların ısıl işlemleri sonrasında iç 
splayn bölgelerinin ısıl işlem sonrası karbon 
emip sertleştirme işlemi sonrası sertleşip sert-
leşmediğinden emin olmak için ilave kontrol 
mekanizmaları konulabilir. Ayrıca uygulana-
cak ısıl işlem sırasında fırın atmosferi daha 
iyi kontrol edilerek gerekirse vakum yardı-
mıyla  oksidasyon tabakasının oluşması en-
gellenerek kırılmaya neden olan sebepler or-
tadan kaldırılabilir veya minimize edilebilir.
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XTENDED ABSTRACT 

Intruduction: Hydraulic pumps are components that have a wide range of applications in 
today’s industry. Pumps varying in their location and purpose can be classified as vertical and 
inclined axis piston pumps, variable and constant displacement pellet pumps, helical, g-retor 
type pumps, internal and external gear pumps (Doddanavar, 2005: 37-68, Nolan, 2011: 38-
53). Especially hydraulic pumps used in automotive and agricultural industries are generally 
components operating under high pressure and load, depending on their usage places. For this 
reason, the components in the pump are forced to work under high loads, depending on the 
pressure and the transmission volume. Because of this, there can be wear and permanent defor-
mation-damage due to any non-conformity in high load working parts, resulting in a decrease 
in work efficiency in pumps due to pressure and flow losses, which are either totally disabled 
(Garbus, 2008: 11.1-11.41, Filipi, 2014: 505-540, Forsthoffer 2005: 89-107).  Aim: In this 
study, after 52 hours of operation, damage analysis was carried out of the hydraulic pump shaft 
with 38 cc flow rate that was damaged before the warranty period. Method: Hardness results 
were examined with micro vickers device and microstructure with optical and stereo micros-
cope. The chemical analysis of the broken shaft was examined by optical emission spectro-
metry, and the alloy scanning and heat treatment values were examined by electron microscopy 
(SEM) and EDS analysis. Finding and Results:According to the results of the research, the 
following findings were obtained. Firstly, The chemical analysis of the pump shaft was found 
as 17CrNiMo6-7 steel. This material is micro-alloy material which using often shaft desing. 
In addition, according to the microhardness results of the deformed pump shaft, the outer to 
inner area was hardened by carburizing heat treatment and surface hardness was found as 61 
HRC and case depth 1.23 mm (ref.550Hv1). However, no diffusion layer was found in the 
inner radius zone and the hardness of this region was found to be around 500 Hv1 (49 HRC). 
This hardness value was also considered to be the hardness value obtained by the process of 
quenching the oil during the heat treatment. Secondly, after the SEM and EDS analyzes, it was 
found that there was no alloy depletion or impurity in the material analysis. According to analy-
sis results the material free from voids, cracks, microscopes, porosities and stains in material 
analysis. The material was chemically homogeneously dispersed and has a clean composition. 
In addition, according to the results of the macro structure analyzes, the presence of striation in 
the macrostructure, which is subjected to torsional and bending forces due to rotation at high 
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speed and under pressure during working of the part and fatigued when working under load, has 
been determined. Also, the presence of the oxidation layer formed in the heat treatment of the 
rim in the internal splash zone attracts attention as a weak region which may cause cracks and 
crack initation. Consequently, The damage of the part was probably due to the low hardness and 
case depth of the internal splayn zone which reduces fatigue and torsional strength. Also, The 
internal oxidation layer may cause crack initiation.
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HALI ÜRETİM TESİS İPLİK BOYAMA ÜNİTESİ ATIKSULARIN  
FİZİKO-KİMYASAL ARITILABİLİRLİĞİ (1)

PHYSICO-CHEMICAL TREATABILITY OF WASTWATER OF CARPET 
MANUFACTURING FACILITY YARN DYING UNIT

Rıfat YILDIRIM1, İSRAFİL KARADÖL2

1 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenliği Bölümü, Kilis / Türkiye
2 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Kilis / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmada, bir halı fabrikasına ait baskı 
ve asit boyama atıksularının arıtımı amaçlanmış olup, 
pH ve uygun koagülant dozu araştırılmıştır. Ayrıca gi-
derim verimini etkileyen parametreler için optimum 
koşullar belirlenmiştir. Bu amaçla, koagülant madde 
olarak Al2SO4.18H2O, FeCl3.6H2O, FeSO4.7H2O 
kullanılmış ve KOI giderim verimleri incelenmiş-
tir. Yöntem: Bu koagülant maddelerle; pH 8 değe-
rinde çalışılmıştır. Al2SO4.18H2O, FeCl3.6H2O ve 
FeSO4.7H2O koagülantları için 100-400 ppm arasında 
dozajlar kullanılmıştır. Numuneler 2 dakika 90 rpm 
hızlı karıştırma, 20 dakika 30 rpm yavaş karıştırma ve 
30 dakika da kendi halinde çökelme işlemine tabi tu-
tulmuştur. KOI giderimi için optimum arıtımın yapıl-
ması amaçlanmış olup, en iyi verim Al2SO4.18H2O 
için elde edilmiştir. Sonuç: 400 ppm Al2SO4.18H2O 
dozlaması ile suyun kendi pH’ı da olan pH= 8’de, 2 
dak. hızlı karıştırma, 15 dak. yavaş karıştırma ve 30 
dak. çöktürme işlemi uygulanmış ve bunun sonucunda 
KOI için % 65 verim sağlanmıştır

Anahtar Kelimeler: Kimyasal Arıtım, Kimyasal Oksi-
jen İhtiyacı, Arıtılabilirlik

Abstract: Aim: this study the most appropriate dosage 
were developed for the treatment and recovery of the 
print and acid dyeing wastewaters of a carpet manufac-
turing industry. In addition, optimum conditions were 
determined for parameters affecting removal efficien-
cies. In this purpose, Al2SO4.18H2O, FeCl3.6H2O, 
FeSO4.7H2O were chosen as coagulant and remo-
val efficiencies of COD were investigated. Method: 
These coagulants were used in pH value of 8. When 
dosages between 100 and 400 ppm were applied for 
Al2SO4.18H2O, FeCl3.6H2O and FeSO4.7H2O. The 
samples were mixed rapidly in 2 minutes and slowly 
in 20 minutes. In addition the samples are subjected 
to settle spontaneous. The best performance was ob-
tained by Al2SO4.18H2O for optimum treatment of 
COD. Finally besides 2 minutes mixing faster and 15 
minutes slowly, half hour perform precipitation in pH 
8 which is of water pH together with dosages of 400 
ppm Al2SO4.18H2O. Results: The result of intended 
efficiencies which were %65 for COD were provided.

Key Words: Chemical Treatment, Chemical Oxygen 
Demand, Treatability
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GİRİŞ

Endüstrileşmenin hızlanmasıyla artan üretim 
ve üretim sonucu oluşan çeşitli atıklar nede-
niyle çevre tehdit altındadır. Bu tehdit nede-
niyle endüstriyel atıksuların çevreye zararsız 
hale getirilerek deşarj edilmesi büyük önem 
kazanmakta ve bu atıksuların geri kazanılarak 
endüstrilerde tekrar kullanılması araştırmala-
rın ana konusunu oluşturmaktadır (Kılıç, Ke-
sitoğlu, 2008).

Tekstil, boya, kağıt ve baskı endüstrilerin-
de yaygın olarak sentetik boyalar kullanıl-
maktadır (Kapdan, Kargı, 1998). Dünyada 
100.000’in üzerinde ticari boya türü bulun-
maktadır ve dahası her yıl 1 milyon tonun 
üzerinde boyar madde üretilmektedir (Dos 
Santos, ve diğ., 2007). Boya maddelerinin 
en fazla kullanıldığı endüstrilerden biri olan 
tekstil endüstrisinde açığa çıkan atıksuların 
büyük kısmı boyama işlemlerinden kaynakla-
nır. Tekstil atıksuları, kumaşa sabitlenmemiş 
boyalar ve bir çoğu yüzey aktif madde olan 
yardımcı kimyasallar içermektedir (Çapar ve 
diğ., 2004). Bu kirleticilerin bulunduğu çıkış 
suları yüksek konsantrasyonlarda organik ve 
inorganik kimyasallar, çözünmüş ve değişik 
yapıda boyar maddeler içerdiğinden bu atık-
sularda, KOI, toplam organik karbon (TOC) 
ve renk değerleri oldukça yüksektir (Xu ve 
diğ., 2004).

Tekstil endüstrisinde özellikle son terbiye ve 
boyama-yıkama işlemleri sırasında arıtılması 
problem olan atıksular oluşmaktadır (Aydın 
ve diğ., 2007). Yüksek miktarda renk ve tok-
sisite özelliği gösteren bu atıksuların deşarjı, 
uygun şekilde arıtılmadığı takdirde ciddi çev-
resel problemlere neden olmaktadır. (Hanay, 
Hasar, 2007).

Tesktil atıksularından rengin gideriminde 
birçok fizikokimyasal ve biyolojik prosesler 
kullanılmasına rağmen genel olarak incelen-
diğinde bu proseslerin içinde ekonomiklik 
ve çevre dostu olması nedeniyle biyolojik 
yöntemlerin, fiziksel ve kimyasal yöntemlere 
göre daha avantajlı olduğu öngörülmektedir 
(Hai ve diğ., 2007). Ancak biyolojik arıtımda 
kullanılacak olan mikroskobik canlıların ve-
rimliliği atıksuyun derişimine bağlı olduğun-
dan ve sürekli arıtım yapılabilmesi için kont-
rolünün zor olması nedeniyle fizikokimyasal 
yöntemler arıtımda hala söz sahibidir.

AMAÇ

Bu çalışmada, Halı Üretim Tesisi İplik Bo-
yama Ünitesi atıksularının fizikokimyasal 
arıtılabilirliği üzerinde farklı koagülantların 
kullanılabilirliği incelenmiş, en uygun koagü-
lantın ve dozajının bulunması amaçlanmış ve 
sonuç olarak, söz konusu atıksu için en uygun 
koagülant tespit edilmiştir. Çalışma kapsa-
mında, en iyi giderim veriminin belirlenmesi 



40

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 9 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
January / February / March / April Winter Spring Issue No: 9 Year: 2017

ID:90 K:200
(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 Online: 2148-47-83 Online: 2149-2484

ile en ekonomik anlamda suyun arıtımı amaç-
lanmıştır.

KAPSAM

Çalışma tekstil atıksularında büyük ölçüde 
bulunan boyar maddelerin arıtılabilirlikleri 
ve bu arıtım için gerekli koagülant miktarla-
rının tespiti çalışmalarını kapsamaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

MATERYAL

Çalışmada Organize Sanayi Bölgesinde 
halı üretimi yapan bir tesisin iplik boyama 
ünitesinden kaynaklanan Kimyasal Oksi-
jen İhtiyacı (KOI) 3000-4000 mg/L ve pH’ı 
8,00-8,20 pH olarak ölçülen atıksu materya-
li oluşturmuştur. Deneyde, FeSO4, FeCI3 ve 
Alum kimyasalları Merck firmasına ait olup 
ayrıca, WTW CR3200 marka termoreaktör, 
600 nm dalga boyunda HACH LANGE DR 
3800 marka cihaz, Mtops SF 4 jar test cihazı, 
az8601 pH metre ve borucam imhaff hunisi 
kullanılmıştır.

METOT

Halı Üretim Tesisi İplik Boyama Ünitesinden 
gelen 10 L’lik atıksu numunesinin öncelikle 
homojenizasyonu sağlanmıştır. İşlem görme-
miş atıksuyun pH ve sıcaklık değerleri ölçül-
dükten sonra KOI tayini yapılmıştır. Numu-
nelerin KOI değerleri ölçülüp kaydedilmiştir.

KOI analizi için gereken kitler deneyden he-
men önce hazırlanmıştır. Kitlere sırasıyla; 2 
mL H2SO4, 2 mL K2Cr2O7 ve 2 mL numune-
den konulmuştur. Şahit hazırlanırken numu-
ne yerine 2 mL saf su ilave edilmiştir. KOI 
analizi imhoff hunisinin üst duru fazından 
yarım saatte numuneler alınmış ve analizler 
duru fazdan alınan numunelerle yapılmıştır. 
KOI tüplerinin içinin temiz olmasına ve sı-
zıntı vermesi ihtimaline karşı kapakların çat-
lak olmamasına dikkat edilmiştir. Kapakları 
iyice sıkıştırılan tüpler, WTW CR3200 mar-
ka termoreaktörde 2 saat boyunca 148ºC’de 
kaynatılmıştır. Bu süre sonunda termoreak-
törden çıkarılan tüpler soğuduktan sonra, 
600 nm dalga boyunda HACH LANGE DR 
3800 marka cihaz ile Spektrofotometrik Kü-
vet Testi yöntemiyle KOI konsantrasyonları 
belirlenmiştir.

Kimyasal arıtım amaçlı kullanılan Jar Testi 
için, alınan numunelerin öncelikle pH’ ları 
kontrol edilmiş, daha sonra 100-500 mg/L 
FeSO4, FeCI3 ve Alum (Merck) dozları uy-
gulanmıştır. Koagülasyon için numunenin 
kendi pH’ı olan 8 seçilmiştir ve pH değişimi 
yapılmamıştır. Deney 250 mL numunelerle 
yapılmış ve karıştırma süreleri 90 rpm’de 2 
dakika, 30 rpm’de 20 dakika olarak uygu-
lanmıştır. Deneye başlamadan önce oluşan 
flokların çökmesi için yarım saat beklenmiş-
tir. Üst duru fazdan alınan numunelere KOI 
analizleri yapılarak giderim yüzdeleri bulun-
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muştur. Giderim yüzdeleri incelenerek, en iyi 
koagülant tipi ve miktarı belirlenmiştir.

Deneysel Çalışmalar ve Çalışma Düzeneği 

KOI işleminde, cıva sülfatlı potasyum dikro-
mat [K2Cr2O7] ve gümüş sülfatlı sülfürik asit 
[H2SO4] çözeltileri ortamında, kimyasalların 
ve numunelerin reaksiyona girmesi amacıyla 
WTW CR 3200 marka cihaz kullanılmıştır. 
KOI konsantrasyonları 600 nm dalga boyun-
da Spektrofotometrik Küvet Testi yöntemiyle 
ölçülmüştür. 

Koagülasyon/Flokülasyon işlemleri için ise; 
250 ml’ lik atıksu numuneleri, koagülant 
olarak da; alum ([Al2(SO4)3.18H2O]), demir 
III klorür ([FeCl3.6H2O]), ve demir II sül-
fat ([FeSO4.7H2O]) kullanılmıştır. Bu işlem 
ISCO–JF4 marka 4’lü jar test cihazı ile ger-
çekleştirilmiştir. Koagülant olarak kullanılan; 
alum, demir III klorür ve demir II sülfat’ın 
özellikleri Tablo 1’ de özellikleriyle birlikte 
verilmiştir.

Tablo 1. Kullanılan Koagülantlar ve Özellikleri

Koagülant Mol Ağırlığı Marka

[Al2(SO4)3.18H2O] 666,42 g/mol Kimetsan

[FeCl3.6H2O] 270,32 g/mol Merck

[FeSO4.7H2O] 278,02 g/mol Merck

BULGULAR 

Deneyde, atıksu numunesinin işlem görme-
miş hali ve koagülant ile muamelesi sonu-
cunda alınan numunelerin KOI değerleri in-
celenmiştir. 

Halı endüstrisi atıksuyunun pH’ı 8 civarın-
da ölçülmüş ve KOI değerlerinin 3000-4000 

mg/L arasında değişiklik gösterdiği yapılan 
analizler sonucu bulunmuştur. Yapılan Ana-
lizlerde renk ölçümü yapılamamıştır. Fakat 
yapılan deneylerde Alum kullanıldığında 
yüksek KOI giderimleri (%65) yanı sıra, 
yüksek oranda renk giderimleri olduğu görül-
müştür.
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Şekil 1. Kalibrasyon Eğrisi Grafiği

Kimyasal çöktürme işlemi sonucunda pH= 
8’de elde edilen KOI giderim verimleri şekil-
lerde verilmektedir.

Şekil 2. Alüm için KOI Giderim Verimleri

Şekil 3. FeCI3 için KOI Giderim Verimleri
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Şekil 4. FeSO4 için KOI Giderim Verimleri

Yukarıda verilen şekiller incelendiğinde her 
üç koagülant için de uygun dozajlar sırasıy-
la; Al2(SO4)3.18H2O için en uygun 400 mg/L, 
FeCI3 için 200 mg/L ve FeSO4 için de 300 
mg/L’dir.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu çalışmada, bir Halı Üretim Tesisi İplik 
Boyama Ünitesi atıksuyunun, fizikokimyasal 
arıtılabilirliği araştırılması için en uygun ko-
agülant cinsi ve dozu araştırılmıştır. Ön çök-
türme yapılmaksızın, farklı dozajlarda kul-
lanılan koagülantlarda yaklaşık olarak %50 
KOI giderimi sağlanmıştır. İplik endüstrisi 
boyama atıksuyu pH değeri 8 civarlarında-
dır. Bu pH değerinde elde edilen KOI gide-
rim verimlerinin % 50-65 arasında olması, 
ek maliyete sebep olacak asit ve baz ilavesi 
gereksinimini ortadan kaldırmış ve bu durum 
göz önünde bulundurularak çalışma pH=8’de 
sürdürülmüştür.

Fizikokimyasal arıtma ile Alüm kullanılması 
halinde KOİ giderim veriminin % 65 düzeyi-
ne ulaştığı gözlenmiştir. FeCl3 ve Fe2(SO4)3 

ile yapılan kimyasal arıtma işleminden sonra 
KOİ giderim verimi ise sırasıyla % 52 ve % 
50 olarak elde edilmiştir.

OSB Halı Üretim Tesisi İplik Boyama Üni-
tesi atıksuyun mevcut pH değerinin uygun 
aralıkta (pH≈8) olması nedeniyle fizikokim-
yasal arıtılabilirlik çalışmaları sırasında her-
hangi bir değişiklik yapılmamış, arıtma tesisi 
için işletme maliyetlerinin minimize edilmesi 
amaçlanmıştır.

Demir (III) klorür ve Demir (III) sülfat ile ya-
pılan deneysel çalışmalarda atıksuyun arıtıl-
dıktan sonraki renginin değiştiği ve nihai pH 
değerinin çok düştüğü (pH<6) görülmüştür.

Fizikokimyasal arıtılabilirlik çalışmaları es-
nasında Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 ‘te görül-
düğü gibi her üç koagülantın 300 mg/L ola-
rak atıksuya dozlanması sonucunda yaklaşık 
arıtım verimleri aynıdır. Ancak, FeCl3 ve 
Fe2(SO4)3 için kullanılan koagülant dozları-
nın artırılmasıyla verim azalırken, Alüm 400 
mg/L dozlandığında maksimum giderim veri-
mine ulaşmaktadır. 
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Üstün G. E., ve arkadaşlarının 2004 yılında 
yaptıkları bir araştırmadan yararlanılarak; 
Alüm kullanımı halinde arıtma maliyetinin 
0,144 TL/m3 atıksu (400 mg/L Alum kullanıl-
dığında), FeCl3 kullanımı halinde arıtma ma-
liyetinin 0,132 TL/m3 atıksu (200 mg/L FeCl3 
kullanıldığında)  olduğu hesaplanmıştır (Üs-
tün, 2006).

Toplam işletme maliyetlerinin hesaplan-
masında kullanılan 2010 (Türkiye) yılına 
ait ekonomik parametreler US dolar olarak 
Tablo 2’de verilmiştir (Eyvaz ve diğ., 2006). 
Tablo 2 incelendiğinde, FeCl3 kullanıldığında 
kimyasal maliyeti az olmasına karşın koa-
gülasyon sonucu oluşan çamurun diğer koa-
gülantlara nazaran oldukça fazla olduğu göz 
önünde bulundurularak en uygun seçimin ya-
pılması gerekmektedir.

Tablo 2. Maliyet Hesaplarında Kullanılan Ekonomik Parametreler

Parametreler Fiyatlar (US Dolar)

Enerji ($/kWh) 0,06

Çamur Taşıma 
Uzaklaştırma ($/kg)

0,01

Kimyasal Maliyeti ($/kg)

Al2(SO4)3.18H2O 0,4

Fe(SO4)3.7H2O 0,4

FeCI3.6 H2O 0,34

Yapılan bu çalışmalar, boyar maddelerin do-
ğada toksik özellik göstermesi ve insanlar 
üzerinde mutajenik ve kanserojen özellik 
göstermesinden dolayı önem arz etmektedir 
(Rajaguru ve diğ., 2002; Weisburger, 2002; 
Pandey ve diğ., 2007)   

Çalışma sonucunda, Alum kullanıldığında 
daha az çamur oluştuğunun gözlenmiş ve 
böylelikle çamur bertarafı için gereken pa-
ranın diğerlerine göre daha az olacağı tespit 
edilmiştir. Arıtım veriminin daha yüksek ol-
ması ve arıtım maliyetinin FeCl3’e yakın ol-

ması arıtım için kullanılacak en uygun koa-
gülantın Alum olduğunu göstermektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Due to  production and environmental production result  increasing with in-
dustrialization a various waste occurring it is under threat.For this reason industrial wastewa-
ter discharge is of great importance  without harming the environment.  Textile wastewater 
emerges as a wastewater that is difficult to treat in industrial wastewaters. These wastewaters 
contain unfixed to fabric dyes, surface active materials and auxiliary chemicals. The exiting 
waters containing these chemicals contain organic and inorganic chemicals, dissolved and dif-
ferent structures dyestuffs  in high concentrations. İn these wastewaters, therefore ,COD, total 
organic carbon (TOC) and the color value is very high. The textile industry is one of the most 
used industries for paint materials and because synthetic paints are widely used in this sector, it 
is difficult to treat the wastewater of this industry.  Using too much chemical in chemical treat-
ment  make toxic effects  and it reduces the treatment efficiency and leads to the formation of 
excess sludge.  For this reason, it is important to obtain the maximum incremental yield using 
the least amount of chemical in the  result of the experiment. Aim: In this study, it is aimed to 
purify the printing and acid dyeing wastewater of a carpet factory and  suitable coagulant dose 
was investigated. In addition, optimum conditions have been determined for parameters that 
affect recovery efficiency.  For the Jar Test used for chemical treatment, the pH of the samples 
were  checked.  For the experiment, Al2SO4.18H2O, FeCl3.6H2O, FeSO4.7H2O were used as 
the coagulant and the effects of these substances on the COD removal efficiencies were inves-
tigated.  OSB Carpet Production Plant Yarn Dyeing Unit does not adjust the pH because the 
pH value of wastewater is measured approximately 8. Thus, it is aimed to minimize operating 
costs for the treatment plant. Method: Dosages of 100-400 ppm were used in the experiment 
for Al2SO4.18H2O, FeCl3.6H2O and FeSO4.7H2O coagulants. The samples were subjected to 2 
minutes of rapid mixing at 90 rpm, 20 minutes of slow stirring at 30 rpm and self-precipitation 
for 30 minutes.  In the physicochemical treatability studies, three coagulants 300 mg / L were 
found to have the same approximate yields as a result of the wastewater dosing. The maximum 
yield is reached when FeCl3 and Fe2(SO4)3,  400 mg / L of Alum is dosed, while the yield is 
decreased by increasing the coagulant doses.  When Alum was used in these studies, both  less 
sludge was formed and purification efficiency have been found to be higher.  Thus, in addition 
to high efficiency purification efficiency , the cost of getting rid of the mud have been less.  In 
addition, the closeness of the purification  cost for FeCl3 indicates that Alum is the most sui-
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table coagulant to be used for the purification. Findings and Results: The experiment for all 
coagulants materials, rapid mixing for 2 minutes, slow mixing for 15 minutes and precipitation 
for 30 minutes were applied at pH = 8, which is water own pH. As a result of the processes 
suitable dosages for  three coagulants carried out; The most suitable values were 400 mg / L for 
Al2(SO4)3.18H2O, 200 mg / L for FeCl3 and 300 mg / L for FeSO4 respectively.
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MATRİS ÇEVİRİCİDEN BESLENEN PARALEL BAĞLI İKİ SÜREKLİ 
MIKNATISLI SENKRON MOTORUN SÜRÜLMESİ İÇİN KONTROL 

YÖNTEMİ (1)

CONTROL METHOD FOR DRIVING TWO PERMANENT MAGNET 
SYNCHRONOUS MOTORS CONNECTED IN PARALLEL FED BY A 

MATRIX CONVERTER

Yurdagül BENTEŞEN YAKUT1, Sedat SÜNTER2, Mehmet ÖZDEMİR2

1 Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır / Türkiye 
2-3 Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elazığ / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmada, üç fazlı bir matris çevirici 
ile beslenen paralel bağlı iki sürekli mıknatıslı senkron 
motorun (SMSM) sürülmesi için bir kontrol yöntemi 
sunulmuştur. Matris çevirici ve SMSM’ yi içeren sürü-
cü sistemi Matlab paket programı kullanılarak model-
lenmiştir. Endüstrideki uygulamalarda, tek bir çevirici 
tarafından beslenen paralel bağlı motorların kullanıl-
maya başlamasıyla birlikte donanımın boyutları küçül-
mekte, güç elektroniği anahtarları ve diğer bileşenleri 
azalmakta ve kurulum maliyeti düşmektedir. Paralel 
bağlı SMSM sürücü sistemi bu gereksinimlerin bir-
çoğuna cevap vermektedir. Motorların sürülmesi için 
birçok yöntem geliştirilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada, 
her iki makinenin akım ve hızlarının ortalaması alına-
rak vektör kontrol tekniğinin uygulandığı ortalama hız 
kontrol yöntemi önerilmiştir. Sonuç: Eş yüklü ve farklı 
yük koşullarındaki hız, moment ve akım grafikleri in-
celenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Matris Çevirici, Çoğul Motor 
Sürücüleri, SMSM, Vektör Kontrol, Paralel Çalışma

Abstract: In this study, a control method is presented 
for driving parallel connected two identical permanent 
magnet synchronous motors (PMSM) fed by a three-
phase matrix converter. The drive system including 
the matrix converter and PMSM has been modelled by 
using Matlab package program. In industrial applicati-
ons, a high power/weight ratio, less number of power 
electronic devices and components and low cost are 
required from a drive system.  The proposed structu-
re of the drive system having two parallel connected 
PMSMs meets most of those requirements. Various 
methods have been developed to control parallel con-
nected motors. In this study, average speed control met-
hod has been proposed where the vector control techni-
que was implemented by taking average of the currents 
and speeds of both machines. Simulation results for the 
speed, torque and currents at co-load and different load 
conditions were examined.

Key Words: Matrix Converter, Dual Motor Drives, 
PMSM, Vector Control, Parallel Operation
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INTRODUCTION

Controlling and converting the electrical 
energy is one of the most important procedu-
res in electrical engineering. In parallel to fast 
developments in power electronic converters, 
especially in the semiconductor power de-
vices, a great deal of progress has also been 
achieved in terms of the control of electrical 
energy. One of the members of the power 
converter family is matrix converters which 
enable AC-AC power conversion directly. 

The matrix converters, an example of direct 
linked AC-AC converters, consist of bidirec-
tional switches arranged in a matrix form. 
These switches provide variable amplitude 
and frequency at the output voltage by chop-
ping the input voltages. An output voltage 
having a specific ratio of the input voltage 
amplitude is obtained at the output side of the 
matrix converter (Alesina & Venturini, 1989: 
101-112; M. Venturini, 1980:242-252). The 
matrix converters can be controlled by vari-
ous modulation algorithms such as Venturini, 
scalar and space vector( D. Nguyen, Lee, & 
Chun, 2012:448-452; Sünter, 1995; Yurdagül 
Benteşen Yakut, Sedat Sünter, 2016:149-159). 
In this study, the matrix converter was simu-
lated by utilizing Venturini control algorithm.

Since PMSMs provide high efficiency, power 
density and better dynamic performance, they 
have appeared to be an attractive alternative 

to asynchronous motors (Iyer,2010:625-720). 
Synchronous machines consist of two parts, 
namely armature and field windings. The sta-
tor winding, called the armature, is fed by a 
three-phase AC voltage supply while the fi-
eld winding is fed by a DC voltage supply. 
The excitation that occurs in the field win-
dings in synchronous machines can be obta-
ined by permanent magnets. In a permanent 
magnet synchronous motor (PMSM), the di-
rect current excitation windings in the rotor 
of synchronous motors are replaced by per-
manent magnets. Therefore, the magnetic 
flux on the rotor is provided by the magnets. 
Multiple motor drives are systems which con-
sist of multiple motors fed by a single con-
verter. Parallel motor drives are used under 
conditions which require high power applica-
tions. Multiple motor drive systems are one 
of those used in industry. In many industri-
al applications a converter driver is used to 
control a motor. However, control of multiple 
motors connected in parallel can be provided 
by a single converter system (Zhang, Wen, & 
Wang, 2011:1708-1712). These systems al-
low expanding the mechanical area in high 
power applications or increasing flexibility. 
However, systems driven by more than one 
converter are large in size, cost much and 
contain many bulky power switches. Parallel 
motors fed by a single converter minimize 
the dimensions of the equipment, detract the 
number of power electronic switches and ot-
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her components and reduce installation costs 
in industrial applications.

Figure 1. The Block Diagram of Two Permanent Magnet Synchronous Motors 
Connected in Parallel Fed by a Matrix Converter

In many industrial applications, the dri-
ve systems are expected to meet demands 
for various speed and load conditions. In 
case of the matrix converter driving perma-
nent magnet synchronous motors, a high-
performance system is obtained. Various 
methods have been applied to control the 
motor systems connected in parallel. Motors 
can be controlled by; optimum torque/cur-
rent control (Drive, Pizzo, Iannuzzi, & 
Spina, 2010:61-66), estimated torque control 
(N. L. Nguyen, Fadel, & Llor, 2013:1806-
1811), motor control by master-slave method 
(Damien Bidart, Pietrzak-David, Maussion, 
& Fadel, 2008:268-273) and average spe-
ed and current method (D. Bidart, Pietrzak-
David, Maussion, & Fadel, 2011:288-294; 
N. L. Nguyen et al., 2013:1806-1811). In this 
study, the vector control of permanent mag-
net synchronous motors connected in parallel 

fed by a matrix converter was implemented 
by using average speed and average current 
methods. Modelling and simulation have 
been realized using Matlab/Simulink packa-
ge program (MathWorks Inc, 1999). Identical 
motors with the same parameters were used 
and operated for co-loads and different loads. 
Behaviours of the parallel connected motors 
fed by a single matrix converter were exami-
ned.

MATRIX CONVERTER 

The matrix converters, an example of direct 
linked AC-AC converters which consist of an 
array of bidirectional switches regulated in a 
matrix form. Three-phase matrix converter 
has nine bidirectional switches as shown in 
Fig.3 (Alesina & Venturini, 1989:101-112; 
Iyer, 2010:659-664). 
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(a)

(b)

Figure 2. Conditions to be Avoided   (a) Conditions to be Avoided on The Matrix 
Converter’s Input Lines   ( b ) Conditions to be Avoided on the Matrix Converter’s 

Output Lines

These switches make it possible to obtain 
output signals at variable amplitude and fre-
quency to meet the requirements of the load 
connected to the output unit by using diffe-
rent switching techniques. An output voltage 
waveform having a specific ratio of the amp-
litude of the input voltage is obtained at the 
output side of the converter. 

i. Venturini modulation technique

This control algorithm provides opportunities 
to generate unlimited output frequency, sinu-
soidal output voltage and input current wa-
veforms and controllable input displacement 
factor (Açıkgöz, Kale, & Şekkeli, 2014:75-
92). 



52

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 9 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
January / February / March / April Winter Spring Issue No: 9 Year: 2017

ID:91 K:201
(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 Online: 2148-47-83 Online: 2149-2484

         V
A

    S
Aa       

S
Ab

     S
Ac

         V
B

    S
Ba       

S
Bb

     S
Bc

         V
C

    S
Ca

      S
Cb

     S
Cc

      V
a

     V
b

   V
c

 Figure 3. The Structure of a Matrix Converter with Three-phase Output and 
Organization of the Switches

A simplified form of the Venturini algorithm 
(M. Venturini, 1980:E3-1,E3-15) is suitable 
for real-time implementation and provides 
unity input displacement factor. Instead of 
detecting the zero-crossing point of the input 
voltage waveforms and timing, the simplifi-
ed form of the Venturini algorithm is defined 

in terms of the three-phase input voltages at 
every switching sequence. Also, unity input 
displacement factor, the duty cycle occurred 
from the switch connected between the in-
put phase β, and output phase,  is given as 
Eq.(1)

(1)

where 
βϕ  accounts for to the input phases 

A,B,C (0, 2π/3, 4π/3),  the ratio(0.866) of qm 
maximum voltage, q request voltage ratio, 
Vim the peak value of input voltage, Ts samp-

ling period, Viβ the instantaneous value of re-
levant input voltage and wi input frequency. 
the output voltage, V0g is defined as Eq.(2);

(2)
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where 
γϕ corresponds the phase angles of the 

output phases a,b,c (0, 2π/3, 4π/3), and ωo is 
the output frequency. As can be seen in Eq. 
(2), demanded output voltage requires third 
harmonics of the input and output frequenci-
es.. The reason for this is to obtain possible 
maximum voltage ratio, 0.866. To control the 
matrix converter output voltage it is essenti-
al to calculate on-off times of the switches in 
each sampling period in order to realize the 

variable frequency and voltage control, espe-
cially in closed-loop systems in which speed 
or torque control is performed. In Sunter-
Clare algorithm, the input voltage of the mat-
rix converter and the maximum value for the 
output voltage should be known in order to 
calculate demand ratio, q in each sampling 
period. These values can be calculated by 
Eqs.(3-7) (Sünter, Altun, & Clare, 2002:807-
822). 

    (3)

           (4)

(5)

          (6)

(7)

CONTROL STRATEGY and 
MODELLING of PMSM

The vector control of PMSM has a structure 
similar to a DC motor drive with external ex-
citation circuit. In a DC motor, torque is ge-

nerated as a result of currents having two se-
parate components, namely the armature and 
field.  The d-direct and q-quadrature currents 
transformed from three-phase to two-phase in 
a PMSM corresponding to the field and ar-
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mature currents, respectively. As a result, an 
AC drive system with high performance and 
productivity can be obtained together with 
the matrix converter. In the controlled motor 
drive system it is required to know the mat-

hematical model of the electrical machine. In 
a vector controlled AC motor drive, d and q 
currents indicate the field and armature cur-
rents, respectively. 

Figure 4. d-q Axes Equivalent Circuit of PMSM

The three-phase coordinate system is gene-
rally transformed to the α-β stationary refe-
rence frame using Clarke transformation, 
while Park transformation is used to trans-
form it to the d-q rotating reference frame. 

Fig.4 shows the d and q axes equivalent cir-
cuits of a PMSM. 

The following equations for Vd and Vq are ob-
tained on the basis of a d-q axes equivalent 
circuits of the PMSM shown in Fig. 4.

     (8)

where vd, vq correspond to the d-q compo-
nents of input voltages,respectively. Ld,Lq are 
the d-q axis inductances, φd, φq are the d-q 
axis magnetic fluxes, R is the stator resistance 

and ωr stands for the rotor angular speed.  If 
Eq.(8) is rearranged and current components 
on d and q axeses are transferred to the left 
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side of the equation, Eq.(8) can be rewritten 
as Eq.(9) in the form of state-space.

            (9)

Electromagnetic torque can be simplified as 
is  given in Eq.(10) by using id and iq current 
components on the rotor reference plane. 

(10)

where, P indicates the number of poles. It 
is observed that the electromagnetic torque 
produced by the motor depends on id and  iq  

currents.  The rotor dynamic equation is pre-
sented as;

(11)

Here J shows the inertia, B defines the fric-
tion coefficient and load torque as shown TL. 
Eqs.(8-11) are differantial equations of the 
PMSM. Using these equations, PMSM model 

was created in MATLAB Simulink as shown 
in Fig.5.
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Figure 5.  Simulink Model of The PMSM

MATHEMATICAL MODEL of DUAL 
PMSM

There are many vector controls for control-
ling motors, such as the conventional method, 
the intelligent method (Açikgöz, Keçecioğlu, 
Gani, & Şekkeli, 2015:75-92). In this paper, 
the control was done with PI controllers. 
The numerical model of the PMSM used in 
the simulation is based on the rotating refe-
rence frame and d-q model. Fig.6 illustrates 
the block diagram of parallel connected two 
PMSMs. In the model, field oriented control 

technique has been used to control the drive 
system. The model was created by conside-
ring average speed of the two PMSMs con-
nected in parallel. In order to prevent dis-
conformities between currents and speeds of 
both machines under various load conditions, 
the vector control technique was implemen-
ted by taking average of the current and speed 
of machine (Asri, Ishak, Iqbal, & Kamarol, 
2011:567-570; Ibrahim, Lazi, & Sulaiman, 
2012:1-6). The average values for the current 
and speed are given in Eq. (12) and (13), res-
pectively.

 (12)

(13)
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Figure 6. The Block Diagram of The Vector Controlled PMSMs Connected in Parallel 
Fed by a Matrix Converter

The main aim of field oriented control is to 
maintain the amplitude of the rotor current 
vector at a fixed angle, corresponding to the 
stator current vector.  The field-oriented cont-
rol method given in Fig. 6 forces a rotor flux 
vector angle (theta) aligned along the d-axis. 
In process of PMSM, theta is equal to the im-
mediate flux vector angle, due to there is no 
slip frequency while the reference current id 
is taken as zero. The iq current information 
of the machine is used for the torque control 
of the PMSM. The interactive relation betwe-
en rotor flux and stator current will generate 
electromagnetic torque. This interaction can 
be defined as a complicated flux and current 
phasor. The torque and flux information in the 
simulation are obtained using phasors, iq and 
id. A speed controller is used to generate the 

q-axis reference current. The measured motor 
speed and the reference speed are compared 
at the input of the speed controller, then the 
obtained speed error is monitored giving the 
torque reference (iq

*) at the output. If the load 
torque of each motor connected in parallel is 
equal, speeds of both motors will show the 
same behaviour since each motor will exhi-
bit the same behaviour. In these systems, the 
motor speed can vary with the load changes. 
By means of the average speed method, the 
motor speed is not affected by changes in the 
load and the reference speed can be traced 
even both motors are operated at different 
load conditions. On the other hand, the pro-
bability of failure of the whole system come 
into question in case of any fault in electrical 
or mechanical parts of each motor occurs. In 
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such a case, it is necessary to eliminate defec-
tive condition by a control drive system and 
restore the system to its original operating 
condition. The improved model was simulated 
in MATLAB Simulink using the average pha-
se current method. System basically is divided 
three main parts, namely controller, converter 
and motor. In this study, the speed was cont-
rolled by PI controller. The average stator pha-
se currents of the permanent magnet synchro-
nous motors were compared with the referen-
ce phase currents. A common angular position 
was obtained by using the average speed of 
parallel connected PMSMs. Parameters for 
both PMSMs are equal since identical motors 
are used. The system was operated in co-load 
and different load conditions. Machine speeds 
were observed for different load conditions.

RESULTS of SIMULATION

The simulation model was designed using the 
Matlab/Simulink programme (MathWorks 
Inc, 1999). Obtained results for the field-
oriented monitored two PMSMs connected 
in parallel fed by a direct AC-AC converter 
are given for different simulation conditions. 
Results were obtained for 5 kHz switching 

frequency. Block diagram is shown in Fig.1. 
Fig. 6 shows the improved model of the dri-
ve system with Simulink toolbox. Simulation 
changes in speed, torque and current of the 
motors under co-loads and different loads 
were observed. Parameters of the PMSM are 
presented in Appendix.

i. Equal-load condition

The parallel connected PMSMs were loaded 
with the same rated torque, 3 Nm. The motors 
run in equal-load conditions operate in four re-
gions. The simulation was run for 4 seconds, 
and speed demand was changed in 1 second 
interval periods. Corresponding simulation re-
sults are presented in Fig.7 where the left and 
right columns show the simulation results for 
PMSM1 and PMSM2, respectively. As can be 
seen both motors follow the reference speed, 
750 rpm. The load torque demand is provi-
ded by both motors and corresponding torque 
components of the current, İq also has similar 
waveforms with the motor torque. Flux cur-
rent, İd is held at zero since the motors have 
permanent magnets. As can be seen from the 
simulation results, both motors show the same 
behaviours.
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Figure 7. Simulation Results for Equal-load (3 Nm) Operation. PMSM 1: (a) Speed, (b) 
Torque, (c) id and iq Currents. PMSM 2: (d) Speed,  (e) Torque, (f) id and iq Currents



60

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlbahar Dönemi Sayı: 9 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
January / February / March / April Winter Spring Issue No: 9 Year: 2017

ID:91 K:201
(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 Online: 2148-47-83 Online: 2149-2484

Fig.8 shows the three-phase currents and vol-
tage waveforms of the PMSMs for the same 
condition.  Three-phase currents have sinuso-
idal shapes and they are balanced. Motor line 
voltage waveform is illustrated in Fig.8(e). 

This waveform is formed by chopping the 
three-phase input voltage waveforms at switc-
hing frequency. The voltage and current wa-
veforms of the motor are shown together in 
Fig.8(f)
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Figure 8.  Left: PMSM 1; Right: PMSM2; (a) and (c) Phase Currents for The Whole 
Period, (b) and (d) Phase Currents in Detail, (e) Matrix Converter Line Voltage, (f) 

Matrix Converter Line Voltage and Phase Currents of PMSM 1, PMSM2

i. Different load condition

The simulation was performed with various 
load conditions. In this case, the machines 
were loaded with different load conditions. 
First PMSM was loaded with more than its ra-
ted torque as 1 Nm while the second one was 
loaded with 3 Nm. Corresponding speed, tor-
que and id-iq currents are shown in Fig.9. As 
can be seen both machines follow the same re-
ference speed even they are loaded with diffe-
rent loads (Fig.9 (a) and (d)). Reference speed 

was first changed from zero to 750 rpm. After 
steady-state operation for 1 second the speed 
command was given as -750 rpm. Following 
the steady-state operation for 1 second again 
it has been changed to 750 rpm to prove fo-
ur-quadrant process of the drive system. As 
can be seen from the simulation, the speeds 
of both PMSMs have tracked their referen-
ce commands. The corresponding torque and 
current waveforms of id and iq are illustrated in 
Fig.9 (b-e) and (c-f), respectively.
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Figure 9. Simulation Results for Different Load Operation. PMSM 1 Loaded with 1 Nm: 
(a) Speed, (b) Torque, (c) id and iq Currents. PMSM 2 Loaded with 3 Nm, (d) Speed,  (e) 

Torque, (f) id and iq Currents.
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Fig.10 shows the three-phase currents and vol-
tage waveforms of the PMSMs for the same 
condition in Fig.9. Three-phase currents have 
sinusoidal shapes with diffrent amplitude de-
pending on their torque load. Motor line vol-
tage waveform is illustrated in Fig.10(e). The 

voltage and current waveforms of the both 
motors are shown together in Fig.10(f). As  is 
easily seen, the second machine has higher 
current amplitude than that of the first PMSM. 
However, the current waveforms have the 
same frequency
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Figure 10.  Left: PMSM 1; Right: PMSM2; (a) and (c) Phase Currents for The Whole 
Period, (b) and (d) Phase Currents in Detail, (e) Matrix Converter Line Voltage, (f) 

Matrix Converter Line Voltage and Phase Currents of PMSM 1, PMSM2
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Figure 11. Torque-speed Characteristics of PMSM 1 and PMSM2 in Four-region Operation.

The torque–speed curve of the matrix 
converter-fed parallel connected two PMSMs 
driving different loads is shown in Fig. 11 
for all four quadrant regions. As can be seen, 
both machines follow the same speed while 
their torques are different.

CONSLUSION

In this study, an improved drive system has 
been modelled and simulated. In the model 
a common angular position was obtained by 
considering the average speed of the PMSMs 
connected in parallel. In order to prevent dis-
conformities between currents and speeds of 
both machines under various load conditions, 
the vector control technique was implemen-
ted by taking average of the currents and spe-
eds of both machines. Since the three-phase 
matrix converter used in the study provides 
AC-AC conversion in a single step and al-

lows bidirectional power flow it was possib-
le to operate the PMSMs in all four regions. 
Simulation results have been taken for diffe-
rent load conditions. First, both PMSMs were 
operated at equal loads with the rated torque. 
Then, the PMSMs were loaded with different 
loads. In both cases the speeds of the PMSMs 
followed the reference speed and the genera-
ted torque of each motors met the load torque 
meanwhile providing the same speed. The 
results show good performance of the drive 
system.

Appendix

The values of the three phase 50 Hz, 220 V, 
750 rpm; PMSM are: P= 1.1 kW; Ra=2.875 
Ω; Ld=8.5 mH; Lq= 8.5 mH; J=0.0222 kg m2; 
B=0 Nm s/rad; P=8 poles; 
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PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU TABANLI KALMAN FİLTRESİ 
VE PID DENETLEYİCİ İLE MOBİL ROBOTUN OPTİMUM YÖRÜNGE 

KONTROLÜ (1)

OPTIMAL TRAJECTORY TRACKING CONTROL OF MOBIL ROBOT 
USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION BASED KALMAN FILTER 

AND PID CONTROLLER

Muharrem ATEŞ1, Mahit GÜNEŞ1

1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü, Kahramanmaraş / Türkiye

Öz: Amaç: Bu çalışmada, otonom bir mobil robotun 
modeli üzerinde MATLAB kullanılarak yörünge kont-
rolü PID kontrol ile yapılmış ve mobil robota yumu-
şak bir dönüş yaptırmak amacıyla PID Kontrolörde 
Kalman Filtresi kullanılarak simülasyonu yapılmıştır.  
Yöntem: Mobil robotun kinematik modeli çıkarılmış, 
PID, Kalman Filtresi ve Parçacık Sürü Optimizasyonu 
(PSO) kontrol algoritması hakkında bilgi verilmiştir. 
PID katsayı parametreleri belirlenmiş ve Kalman Filt-
resi parametreleri Parçacık Sürü Optimizasyonu kulla-
nılarak bulunmuştur. Normal PID kontrol ile PID kont-
rolöre Kalman Filtresi eklenerek elde edilen PID kont-
rol karşılaştırılması yapılmıştır. Sonuç: Mobil robotun 
PID kontrol yanında kalman filtresi kullanarak yapılan 
kontrolünde sert hareketlerden kurtularak yumuşak bir 
dönüş yaptığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: PID, PSO, Kalman Filtresi

Abstract: Aim: In this study, a PID controller has been 
designed in order to track a trajectory for autonomous 
mobile robot and tuned using particle swarm optimiza-
tion (PSO) and then kalman filter is added to the system 
to provide smooth movement. The simulation and re-
sults are presented by using MATLAB environment. 
Method: A modeling for autonomous mobile robot is 
done and the tuning process of the PID By using partic-
le swarm optimization is presented. A comparison bet-
ween a normal PID tuned by trial and error and a PID 
tuned by particle swarm optimization with kalman fil-
ter is done in order to declare the efficient of the pervi-
ous evolutionary algorithm and kalman filter. Results: 
Kalman filter give smooth movement by removing the 
stiff movement of the autonomous mobile robot when 
it is applied with the PID controller.

Key Words: PID, PSO, Kalman Filter
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GİRİŞ

Ülkemizdeki robotik çalışmalara son yıllarda 
ağırlık verilmeye başlanmış ve gün geçtikçe de 
hız kazanarak devam etmektedir. Robotik çalış-
malara daha çok ticari getiri sağlayan firmalar-
dan ziyade teknolojik çalışma yapan araştırma ve 
geliştirme birimlerine sahip işletmeler ve üniver-
siteler katılmaktadır. Bu tip çalışmalar finansal 
problemlerden dolayı gelişmiş ülkelere nazaran 
ülkemizde daha ağır bir şekilde ilerlemektedir. 
Mobil robot kavramı aslında kişilere göre çok ge-
niş bir anlamda yorumlanabilir. Yani bu robotlar 
kullanım amaçlarına, kapasitelerine ve yaptığı iş
bölümüne göre çok çeşitlilik gösterirler. Günü-
müzde binlerle ifade edilen robotlar, marsta ha-
reket edebilen, askeri amaçlı bilgi toplayabilen, 
istenildiği gibi yönlendirilebilen, endüstriyel üre-
time katkı sağlayabilen, insanlara yardımcı ola-
bilen gibi, birçok uygulamalarla çeşitlilik göster-
mektedirler  (Berber ve diğ., 2016; Murty, 2003).

Genelde mobil robotlar üzerinde yapılan ça-
lışmalarda cisim engeline veya görüntü algı-
lama yöntemlerine göre hız ve konum kont-
rolü yapılmaktadır. Cisim engellerine göre 
yapılan çalışmalar, yolun kenarlarına yerleş-
tirilen engellere göre veya öndeki bir kılavuz 
aracı belirli mesafeden takip eden sistemler-
den meydana gelmektedir. Bu tip sistemlerde 
engellerle olan mesafe, belirli sınırlarda tutu-
larak seyir kontrolü yapılmaktadır (Berber ve 
diğ., 2016) .

Optimizasyon, en iyileme anlamına gelmek-
tedir. Bir problem için verilen şartlar altında 
tüm çözümler arasından en iyi çözümü elde 
etme işidir. Belirli sınırlamaları sağlayacak 
şekilde, bilinmeyen parametre değerlerinin 
bulunmasını içeren herhangi bir problem, 
optimizasyon problemi olarak adlandırıla-
bilmektedir (Açıkgöz ve diğ., 2014; Çavuşlu 
ve diğ., 2014). Optimizasyon yöntemlerini 
kullanarak birçok denetleyici tasarlanmış ve 
bu denetleyiciler endüstriyel uygulamalarda 
başarılı bir şekilde kullanılmıştır (Greg ve 
Gary, 2001; Tasci ve diğ.,2012). Bilindiği gibi 
kontrol sistemlerinde PI ve PID denetleyiciler 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu denetleyi-
cilerin kazanç parametreleri genelde Ziegler-
Nichols yöntemi kullanılmaktadır (Zigeler 
ve Nichols, 1942). Fakat bu yöntemin uygu-
lanmasında verilen denetim sistemi için en 
büyük kazanç değerinin belirlenmesi veya 
osilasyon periyodunun bulunması gibi bazı 
sorunları beraberinde getirmektedir (Açıkgöz 
ve diğ., 2013; Develi, 2004; )

Bu çalışmada Kontrol yönteminin yanında 
Kalman Filtresinin kullanılması ile Mobil 
Robotlardaki Hareketin kontrolü etkin bir 
şekilde yapılmıştır. Diğer taraftan PSO ile 
Kalman Filtresi parametrelerinin belirlenmesi 
yapılarak PID kontrolün dolaylı olarak kont-
rol edilmesi sağlanmıştır.
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AMAÇ

Bu çalışmada, otonom bir mobil robotun mo-
deli üzerinde MATLAB kullanılarak yörünge 
kontrolü PID kontrol ile yapılmış ve mobil 
robota yumuşak bir dönüş yaptırmak amacıy-
la PID Kontrolörde Kalman Filtresi kullanıla-
rak simülasyonu yapılmıştır. Kalman filtresi 
yardımıyla mobil robotun sert hareketlerden 
kurtulması amaçlanmıştır.

KAPSAM

Çalışma mobil robotların daha dayanıklı de-
netlenmelerini ve bu amaç içinde PSO taban-
lı optimizasyon yönteminden faydalanarak 

farklı kontrol sistemlerine uygulanmasını 
kapsamaktadır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Mobil Robotun Kinematik Modeli

Mobil robotta iki adet DC motor ve dört 
adet tekerlek bulunmaktadır. Bu DC motor-
lardan birisi robotun hareketinin sağlanması 
amacıyla kullanılmış olup arka iki tekerleğin 
tahrikinde kullanılmaktadır. Diğer DC motor 
ise direksiyona bağlı olarak robotun yönünün 
belirlenmesinde kullanılmakta olup ön iki te-
kerleğin açılarının değişmesinde kullanılmış-
tır. Bu amaçla öncelikle DC motorun ve ro-
botun Matlab/Simulink modeli çıkarılmıştır. 

Şekil 1. Mobil Robotun Görünüşü
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DC Motorun Modeli Bir DC Motora ait model Şekil 2’ de görül-
mektedir.

Şekil 2. DC Motor Modeli

Va = Armatür gerilimi (V) 

Ra = Armatür direnci (Ω) 

La = Armatür endüktansı (H) 

Ia = Armatür akımı (A) 

Eb = Zıt EMK (V) 

ω = Açısal hız (rad/s) 

θ = Konum (rad) 

Tm = Motor torku (Nm) 

Jm = Rotor eylemsizliği (kgm2) 

Bm = Vizkoz sürtünme katsayısı (Nms/rad) 

Kt = Tork sabiti (Nm/A) 

Kb = Zıt EMK sabiti (Vs/rad)

Tablo 1. DC Motor Parametre Değerleri

Ra 2.06 Ω

La 0.238 H

Jm 0.00107 kgm2

Bm 0.12 Nms/rad

Kt 0.0235 Nm/A

Kb 0.0235Vs/rad

Denklem (1) ve (2)’de motor üzerine düşen 
gerilimle açısal hız arasındaki ilişki görül-
mektedir. Denklem (3) ve (4)’ te de motorun 
akımı ile açısal hız arasındaki bağıntı mev-
cuttur (Tasci ve diğ., 2012). Denklem (6)’ da 

motorun açısının türevi, motor milinin açısal 
hızına eşit olduğu görülmektedir.

.= + +a
a a a a b

dIV R I L E
dt

                                  (1)

.=b bE K w                                                       (2)
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T =m t aK I                                                       (3)

T .= + +m m m yük
dwJ B w T
dt

                                (4)

.= + +t a m m yük
dwK I J B w T
dt

                            (5)

w =
d
dt
θ                                                           (6)

Aracın Modellenmesi

Mobil robotun X ekseni ile yaptığı açı θ ola-
rak belirlenmiştir. Buna göre robotun X ve Y 
eksenlerinde aldığı yol denklem (7) ve denk-
lem (8)’ de verilmiştir.

. ( )=X V cos θ                                                  (6)

. sin( )=Y V θ                                                            (7)

Şekil 3. Mobil robotun X ve Y koordinatlarındaki gösterimi

Mobil robotun hızı, tahrik motorunun açısal 
hızı ve robotun teker yarıçapı ile olan bağıntı-
sı denklem(9)’da verilmiştir. Aracın hızı (V), 
θ açısı, aracın ön ve arka teker arasındaki 

mesafe (l) ve direksiyon açısı (φ) arasındaki 
bağıntı ise denklem(10)’ da verilmiştir.  r = 
0,05m  ve     l = 0,45 m’ dir. 

. (9)

. tan( ) (10)

=

=

V w r
V
l

θ ϕ

Bu bağıntılar doğrultusunda Mobil Robot 
Matlab Simulink ortamında modellenmiş ve 

modele ait giriş ve çıkışlar şekil 4’te tek blok 
halinde gösterilmiştir.
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Şekil 4. Mobil Robotun Matlab/Simulink Modeli

METHOD

PID Kontrol Algoritması

PID denetleyiciler yapısı çok basit olması, 
ayarlanacak değişken sayısının az olması 
ve fiziksel gerçekleşmenin kolay yapılması 
sayesinde çok tercih edilir. PID (Oransal-

İntegral-Türev) kontrol basit yapısı nedeniy-
le endüstride sıkça kullanılan ve çok bilinen 
klasik kontrol yöntemlerinden biridir (Berber 
ve diğ., 2016; Tasci ve diğ., 2012). PID kont-
role ait genel blok şeması Şekil 5’te gösteril-
mektedir. 

Şekil 5. PID Kontrol Şeması

PID’nin matematiksel denklemleri Denklem 
(11) ve Denklem (12)’ de verilmiştir. Burada 
r(t) giriş (referans) sinyali, u(t) kontrol sinya-

li, e(t) hata sinyali ve y(t) sistemin çıkışıdır. 
Kp, Kd, Ki katsayıları ise sırası ile oransal, 
türevsel, integral katsayılarıdır.
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(t)(t) . (t) (t)dt .    (11)

(t) (t) (t)     (12)

= + +

= −

∫p i d
d eu K e K e K

dt
e r y

Kalman Filtresi

Kalman filtresi pek çok farklı alanda sistemin 
durumunu, değerlerini kestirebilen (tahmin 
edebilen) bir yöntemdir. Matematiksel olarak 
doğrusal sistemlerin (lineer sistemlerin-ha-

reket denklemleri birinci derece olan denk-
lemler) durumlarını tahmin eder. Pratikte çok 
faydalı bir filtredir. Ayrıca teorik yönü de 
güçlüdür. Çünkü mevcut filtreler içinde kes-
tirim hatasını (tahmini) minimize eden (git-
tikçe azaltan) tek filtredir.

1 1  (13)
 (14)

− −= + +

= +
k k k k

k k k

x A x Bu w
Z H x vk :Durum

kx : k durumundaki tahmin

1kx − :Bir önceki tahmin

1kZ − :Ölçüm Değeri

ku :Kontrol sinyali

1−kw :İşlem/süreç gürültüsü

kv :Ölçüm gürültüsü 

A, B ve H elemanları matrislerin genel gös-
terimidir. Çoğu sinyal problemlerimizde bun-
lar sadece nümerik bir değerdir (bir sayıdır). 
Ayrıca ek bir kolaylık olsun diye, çoğu za-
man, her bir aşamada bu değerler değişebil-
mesine rağmen, bu değerleri sabit varsaya-
biliriz. İşlem/süreç gürültüsü ve ölçüm 
gürültüsü  istatistiksel olarak birbirinden 
bağımsızdır. Filtrenin çalışma mantığı şekil 
6’da gösterilmiştir.
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Şekil 6. Kalman Filtresi Algoritması

Burada alt indis olarak kullanılan k har-
fi durumları/evreleri {states} gösterir. Biz 
onu ayrık/kesikli zaman aralıkları {discrete 
time intervals} olarak varsayabiliriz. Şöyle 
ki, k=1 olduğunda 1 ms (mili saniye), k=2 
olduğunda ise 2 ms olarak kabul edilebilir. 
Bizim amacımız x sinyalinin tahmini olan  

kx  değerini bulmaktır.  Biz her bir k için bu 
değeri bulmaya çalışırız. Aynı zamanda bura-
da kZ  ölçülen değerdir. Biz bu ölçülen değe-
rin doğruluğundan kesin olarak emin değiliz. 
Burada kK Kalman Kazancı ki en önemli pa-
rametredir ve 1kx −  değeri ise sinyalin önceki 
durumdaki tahminidir. Bu denklemdeki bi-
linmeyen tek eleman Kalman kazancıdır (

kK ). Çünkü biz zaten ölçülen değere ( kZ ) ve 

öndeki tahmin edilen sinyale ( 1kx −  ) sahibiz, 
bunları biliyoruz. Her bir durum için burada-
ki Kalman kazancını hesaplamalıyız. Bu do-
ğal olarak kolay bir iş değildir. Bunu bulmak 
için tüm araçlara sahibiz. Her bir zaman adı-
mında, Kalman Filtresi, gerçek bilinmeyen 
değerlerin tahminlerini belirsizlikleriyle (un-
certainty) beraber üretir. Sıradaki ölçümün 
sonucu gözlendiğinde, bu tahminler, belirsiz-
liği düşük tahminlere daha fazla ağırlık vere-
rek, ağırlıklı ortalama ile güncellenir.

 hata kovaryansı olup kalman kazancının 
hesabında bir sonraki adımda kullanılmakta-
dır. R ve Q gürültü kovaryans matrisleridir. 
R’yi bulmak daha kolaydır. Çünkü biz ge-
nellikle etraftaki gürültüden çoğunlakla emi-
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nizdir. Fakat Q değerini ise ortaya çıkarmak 
o kadar kolay değildir (Greg ve Gary, 2001;  
Grewal ve Andrews, 2001).

Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması

Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO), 1995 
yılında J.  Kennedy ve R.C. Eberhart tarafın-
dan; kuş sürülerinin davranışlarından esin-
lenilerek geliştirilmiş populasyon tabanlı 
stokastik optimizasyon tekniğidir (Kennedy 
ve Eberhart, 1995). Nonlineer sistemle-
rin kontrollerinde kullanılan bir yöntemdir. 
Parametresi çok olan ve çok değişkenli sis-
temlere uygulandığında başarılı sonuçlar ver-
mektedir.

PSO, bir grup rastgele çözümle (parçacık sü-
rüsü) başlatılır ve güncellemelerle en uygun 
çözüm bulunmaya çalışılır. Her tekrarlamada 
(iterasyonda), parçacık konumları, iki en iyi 
parçacığa göre güncellenir. İlki; o ana kadar 
kullanılan aynı numaralı parçacıklar ara-
sındaki en iyi uygunluk değerine sahip olan 
parçacıktır. Bu parçacık yerel en iyi (pbest) 
olarak adlandırılır ve hafızada saklanmalı-
dır. Diğeri ise, popülasyonda o ana kadar 
tüm parçacıklar arasında elde edilen en iyi 
uygunluk değerini sağlayan parçacıktır. Bu 
parçacık global en iyidir ve “gbest” ile göste-
rilir (Kennedy ve Eberhart, 1995; Açıkgöz ve 
diğ., 2014). N adet parametreli D parçaçığın 
matrissel gösterimi aşağıdaki gibidir..

11 12 1

21 22 2

1 1

(15)

D

D

N N ND NxD

P P P
P P P

P

P P P

 
 
 =
 
 
 





   



Yukarıda verilen matrisde i’ninci parçacık 
[ ]1 2i i iDP P P P=   ‘ dir. Bu parçacık için 

hız değeri [ ]1 2i i iDV V V V=  olarak göste-
rilir. Parçacık hızları ve konumlarını göste-

ren denklemler (16) ve (17)’ te verilmiştir. 
Burada pbest ilgili parçacığa ait o ana en iyi 
konumu, gbest ise sürünün en iyi parçacığın 
konumunu belirtmektedir.

( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1 2 2,* *( ) * *( ) (16)k k k k k k

i i i ii best bestV V c r P P c r g P+ = + − + −

( 1) ( ) ( 1) (17)k k k
iP P V+ += +

Yukarıdaki denklemlerde c1 ve c2 öğrenme 
katsayılarıdır. c1 her bir parçacığın önceki en 
uygun konumuna doğru, c2 ise sürünün en 
uygununa doğru çeken katsayılardır. rand1 ve 

rand2 sayıları ise 0 ile 1 arasında düzgün da-
ğılımlı rastgele sayılardır.  PSO’ da amaç o 
ana kadar parçacığın kendi en iyi (pbest) ve 
sürünün en iyi (gbest) pozisyonunu referans 
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alarak parçacıkları mümkün olan en optimum 
noktalara götürmektir.

Her bir parçacık Hız ve Konum
Değerlerinin Güncellenmesi

Her bir parçacık Uygunluk
Değerlerinin Belirlenmesi

Başlangıç Değerlerinin 
Rastgele Belirlenmesi

Durdurma Kriteri 
Sağlandı mı?

EVET

HAYIR

BAŞLA

DUR

Şekil 7. PSO Algoritması Akış Diyagramı 

BULGULAR 

Simülasyon Çalışmaları

Direksiyon ve hareket motoru modeli ile mo-
bil robot modeli birleştirilerek oluşan model 
ile PID ve Kalman Filtresi kontrol blok di-
yagramı şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 8. Mobil Robot Kontrolü Matlab Blok Modeli 
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PID kontrolörlere ait belirlenen parametreler 
aşağıdaki tablo 2’da gösterilmiştir.

Tablo 2. PID kontrolörlere ait belirlenen parametreler

Konum PID 
Parametreleri Hız  PID Parametreleri

Kp 0.8584 Kp 64.6156

Kd 3.091 Kd -8.0574

Ki 0.025 Ki 1227.1727

Kalman Filtresi parametreleri ise sistemi en 
uygun şekilde kontrol edecek şekilde PSO ile 

belirlenmiş olup aşağıdaki tablo 3’da gösteril-
miştir.

Tablo 3. Kalman Filtresi parametreleri

Kalman Filtresi 
Parametreleri

Kalman Filtresi Parametreleri 
Ölçüm ve İşlem Gürültülü

A 1 A 1.01

B 0.35 B 0.11

H 120 H 400

Q 0.1 Q 0.01

R 1000 R 80

Simülasyon Sonuçları

Ölçüm ve işlem gürültüleri göz önüne alınarak 
Similasyon sonuçları iki aşamalı olarak gürül-
tüsüz ve gürültülü olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Referans Hız ile Robot Hızı Karşılaştırılması

Gürültüsüz Simülasyon Sonuçları

Şekil 10. Referans teta açısına göre PID ile PID+Kalman Kontrol Sistemlerinin 
Karşılaştırılması
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Şekil 11. Referans X Konumuna göre PID ile PID+Kalman Kontrol Sistemlerinin 
Karşılaştırılması

Şekil 12. Referans Y Konumuna göre PID ile PID+Kalman Kontrol Sistemlerinin 
Karşılaştırılması

Gürültülü Simülasyon Sonuçları

Oluşturulan Modele işlem ve ölçüm gürültüsü 
eklenmiş ve Kalman Parametrelerinin değişti-

ği gözlemlenmiştir. Diğer taraftan gürültünün 
gözle görülür şekilde azaldığı sonucuna varıl-
mıştır.
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Şekil 13. Referans teta açısına göre PID ile Pid+Kalman Kontrol sistemlerinin 
Karşılaştırılması 

Şekil 14. Referans teta açısına göre PID ile PID+Kalman Kontrol sistemlerinin 
Karşılaştırılması 
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Şekil 15. Referans X Konumuna göre PID ile PID+Kalman Kontrol Sistemlerinin 
Karşılaştırılması Gürültülü 

 

Şekil 16.  Referans Y Konumuna göre PID ile PID+Kalman Kontrol Sistemlerinin 
Karşılaştırılması

SONUÇ

Bu çalışmada PID kontrol yöntemi ile otonom 
bir mobil robotun modeli üzerinde MATLAB 
kullanılarak yörünge kontrolü yapılmış ve 
PID’nin yerleşme zamanın kısa ve aşımın 
fazla olması nedeniyle robotta uygulama es-
nasındaki sert ve düzensiz hareketin PID kont-
rolün yanında Kalman Filtresi ile kullanılarak 

yumuşak ve düzenli bir harekete dönüştürül-
düğü gözlemlenmiştir. Diğer taraftan ölçüm 
hatalarından kaynaklanan ölçüm gürültüsünün 
eklenmesi ile PID+KALMAN kontrol yönte-
minin gürültüyü düzelttiği gösterilmek isten-
miştir.
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EXTENDED ABSTRACT 

Intruduction: The robotic work in our country has begun to be given weight in recent years 
and continues to gain speed as time goes on. Businesses and universities with research and de-
velopment units engaged in technological research are participating in robotic work rather than 
companies that provide returns that are more commercial. These types of studies are progres-
sing more heavily in our country than developed countries due to financial problems. The con-
cept of mobile robot can be interpreted in a very broad sense compared to the person. Therefore, 
these robots are very varied according to their purpose of use, their capacities and the area 
of work. Nowadays thousands of robots are showing diversity in many applications such as 
moving mars, collecting information for military purpose, directing as desired, contributing 
industrial production, helping people. Aim: In this study, trajectory control of a mobile robot 
was performed by using control methods combined with Kalman Filter. Parameters of PSO and 
Kalman Filter are determined and parameter of PID controller was provided indirectly. Mobile 
robot has two DC motors and four wheels. One of the DC motors was used for robot’s motion 
in order to turn on two rear wheels. The other DC motor was attached to the steering wheels 
in order to determine the direction of mobile robot by changing the angle of wheels. For this 
purpose, Simulink model of the mobile robot and DC motors were created. PID controllers are 
commonly used because of their simple structures. They also have small number of variable 
for adjusting. Method: PID control is well known and commonly used classical method in 
industry because of its simple structure. Kalman filter is a technique for estimating the system 
state values. Mathematically, it estimates the equation of motion for linear systems. Practically 
it is a very successful filter.  Additionally, theoretical side is also strong. Because among the 
present filters, it is the only one which minimize the estimation error. Particle swarm optimiza-
tion (PSO) is a population based stochastic optimization technique developed by R.C. Eberhart 
and Dr. Kennedy in 1995, inspired by social behavior of bird. It is a method to control nonlinear 
systems. It gives very successful result when applied to systems that have very much parame-
ters and variables. Operation and measurement noises are added to present model. As a result, 
Kalman parameters have changed and noises were reduced noticeably. Findings and Results: 
Trajectory control of autonomous mobile robot was done by using PID control on MATLAB. 
During the implementation, mobile robot showed no uniform and hard motions because of short 
settling time and high overshoot. It has been observed that, when PID control combined with 
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Kalman Filter, hard and no uniform motions changed with soft and uniform motions. We wan-
ted to show that, when measurement noises, which derive from measurement errors, combined 
with PID and Kalman Filter, the noises are reduced.



DERGİ HAKKINDA

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

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

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-
lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gön-
derilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan çalış-
malar ancak yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 



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

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

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
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the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
is the single body which takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, 
scientific and advisory boards of the journal. 

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



approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related to 
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of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the journal. Any 
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Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities 
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not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not charge any fee thus 
does not have to send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have 
been accepted and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s 
publication and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from 
the system by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed 
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YAYIN İLKELERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 

YUKARIDA BELİRTİLEN 26 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. 

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

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

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

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

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

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

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

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

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

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

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 



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

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

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

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

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

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

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

ÖNEMLİ UYARI !!!!

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



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

19. Referees present their opinions regarding the evaluation of the works; their reports are sent 
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