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13. 11. 2021              10: 00 – 12:00 

Face to Face Congress Place:  The Plaza Hotel Edirne 

MODERATOR:       DOÇ. DR., BİROL AKGÜL 

CEMİL ŞEN  
SELİM HİLMİ ÖZKAN 

Lise Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Ders 
Kitaplarında Atatürk’ün Lider Ve Asker Kişiliğinin Ele 

Alınması[1943-2018] 
 

KEMAL TAYSI 

Nakit Dönüş Süresi-Karlılık İlişkisi Üzerinde Ufrs Etkisinin Panel 
Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Borsa İstanbul Örneği 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMET 
ONUR Kentsel Mekanlar Ve Kentlerde Yaşanan Suç Korkusu 

MUHAMMET HALUK NİTELİK 
 

Yapı Halindeki Gemiler Üzerinde İpotek 

BESTE BURCU KASAP  
 MURAT SELİM SELVİ 

 
Covid-19’un E-Ticarete Etkileri 

MEHPARE SAKA  
METE ARSLAN KONAK  

MEHMET YABAS 
 

Biyoloji Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Öğretimi Hakkındaki 
Görüşleri 

DOÇ. DR. AYŞE NAHİDE 
YILMAZ 

Bir Göçmenin Sonsuza Dokunuşları: İlhan Koman’ın Heykellerinde 
Hareket 

DOÇ. DR., BİROL AKGÜL Yerel Kalkınma Çalışmalarında Yerel Medyanın Etki Ve Katkıları 

DOÇ. DR., BİROL AKGÜL Robotik Ekonomi Gazeteciliğinin Sosyo-Ekonomik Etkileri 
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FATMA ARMAĞAN TEKE 
LLOYD 

Governmentality Approach To Global Business Practices Of Social 
Responsibility 

FATMA ARMAĞAN TEKE 
LLOYD 

Different Approaches To Labour Internationalism: A Review Of 
Marxism, Institutionalism And New Social Movements 

PROF. DR. İBRAHİM 
GİRİTLİOĞLU 

TOMRİS ERKOCOĞLAN 
Destinasyonlarda Rekabet: Akdeniz Çanağı Üzerine Bir İnceleme 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SİNEM 
AYANOĞLU TEPEKOZCAN Constitutional Regulations in Respect of Democratization in Turkey: 

Key Amendments and Referendums 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET 
KUZU  

ARŞ. GÖR. DR. FATİH 
KOCAOĞLU 

Siyasetin Finansmanı Ve Siyasi Partilerde Finansal Performansın 
Ölçümü ABD Ve Türkiye Uygulamaları 

DR. ULAŞ PEHLİVAN 
Suriyeli Mülteci Girişimciliği Ve İstihdamının Sektörel Analizi 

 
 

RESEARCH ASSISTANT DR. 
FETTAH KAYRA 

Translation Process Of Development Agencies: The Case Study Of 
Turkey 

DR., ADNAN SEYAZ 
Arktika Üzerine Çıkar Mücadelesi Çerçevesinde Rusya’nın 2035  

Arktika Stratejisi 
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HALL: 2   SESSION: 1                     MODERATOR:      DOÇ. DR. SEVİNÇ RUİNTAN 

ALİ KUZUDİŞLİ 
Şeytan Her Yenidoğana Dokunur Rivayetlerinin Yapısal Analizi 

 

ALİ KUZUDİŞLİ 
Bakara 273 Ayetine Referans Veren Rivayetlerin Yapısal Analizi 

 

DR. PINAR DOĞANAY 
Macar Bürokrat Kelemen Mikes’in Tekirdağ İzlenimleri (1720-1761) 

 

DOÇ. DR. SEVİNÇ RUİNTAN 
Dijital Kimliyimizin Oluşturulması Gerekli Mi, Değil Mi 

 

DEMET AYDINLI GÜRLER 
İstemihan Taviloğlu’nun “Gençler İçin I-II” Albümlerinde Yer Alan 

Eserlerin Analizi 
 

DEMET AYDINLI GÜRLER 
Yetişkinlere Yönelik Piyano Metotlarının İncelenmesi 

Pradip Kumar Das 
An Introduction to the Concept of Environmental Audit: Indian 

Context 

DR. ÖĞR. ÜYESİ., ÖMER 
FARUK AKPINAR 

Hz. Osman’ın Hadis Rivayetindeki Yeri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ., ÖMER 
FARUK AKPINAR 

Hz. Peygamber’in (S.A.) Örnekliğinde Merhametli Olmanın 
Gerekleri 

EMEL ÖZDEMİR  
ŞENAY BULUT PEDÜK 

36-72 Aylık Çocuklara Yönelik Eğitim Setlerinin M.E.B. Okul Öncesi 
Eğitim Programı’ndaki Kazanımlara Uygunluğunun Ve Resim-Metin 

(Yönerge) İlişkisinin İncelenmesi 
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HALL: 3   SESSION: 1                     MODERATOR:      DOÇ. DR. LATİF ONUR UĞUR 

DOÇ. DR. LATİF ONUR UĞUR 
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerine Verilecek “Bilim Tarihi ve 

Felsefesi Dersi” İçin Bir İçerik Etüdü 

DOÇ. DR. LATİF ONUR UĞUR  
KADİR PENBE 

Konut Yapılarının Maliyetlerinin Tahmininde Kullanılan Birim 
Alan Yönteminin Birim Değerlerinin 2005-2020 Yılları Arasındaki 

Değişiminin İncelenmesi 
 

SALİM YALÇIN İNAN 
Potasyum Kanallarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerindeki Rolü 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 
İBRAHİM KONUK Artvin Madenlerinin Çevreye Etkisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ 

İBRAHİM KONUK 
Jeolojik Araştırma Sondaj Makinalarında Risklerin Tanımı 

AYKUT TUNÇEL  
 ŞENOL ÖZYALIN 

Distribution Of The Predominant Period And Amplification Values 
In Bornova Plain By Using The Geophysical Methods 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDEF 
ŞENDOĞDU 

Dayanıklı Kentler Ve Yaşam Kalitesi İlişkisi 

DR. ÖĞR. ÜYESI SEDEF 
ŞENDOĞDU 

Pandeminin Kent Merkezlerine Etkisi Ve Geleceğin Çevreye Duyarlı 
Kent Merkezleri 

MARİNA KAPSALİ, JOHN S. 
ANAGNOSTOPOULOS 

The Impact of Large-Scale Wind Energy Development on Islands’ 
Interconnection to the Mainland System 

ESRA HANÇER GÜLERYÜZ  
DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK NUR 

ÖZEN 

Sıkıştırılmış Hava İle Enerji Depolama Sistemlerinin Güç Sistemleri 
İle Entegrasyonunun İncelenmesi 
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HALL: 1   SESSION: 2                     MODERATOR:      DR. ÖĞR. ÜYESİ İ. GÖKÇE KAYA 

ÖĞR. GÖR. DR. RAMAZAN 
YILDIZ 

İşletmelerin Büyüklüklerine Göre Sipariş Alımlarında Kullandıkları 
Platformlar 

 

ÖĞR. GÖR. DR. RAMAZAN 
YILDIZ 

Ulaşım Türlerine Göre İhracat Verilerinin Kişi Başına Düşen Gelire 
Etkileri 

 

ÇAĞRI KÖROĞLU  

 HATİCE GÖKBULUT KAZAN  

 EREN TEMEL 

Bireysel Yatırımcıların Covid-19 Pandemi Dönemindeki Finansal 

Yatırım Alışkanlıkları Ve Davranışsal Finans Eğilimlerinin 
İncelenmesi 

 
ÇAĞRI KÖROĞLU  

HATİCE GÖKBULUT KAZAN  

 EREN TEMEL 
MEHMET ANBARCI 

 

E-Ticarette Uygulanan Çeşitli Satış Promosyonlarının 
Muhasebeleştirilmesi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İ. GÖKÇE 
KAYA 

Türk Lirası Mevduat Hesapları Stopaj 

Oranları Değişikliğinin Döviz Tevdiat Hesaplarına Yansıması 

 

ARŞ. GÖR. DR. TUNAHAN 
HACIİMAMOĞLU 

Ekonomik Karmaşıklık Düzeyinin Ekolojik Ayak İzi Üzerindeki 

Etkisi: Panel Eşbütünleşme Testlerinden Kanıtlar 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSMAİL CAN  

İSMAİL SÖNMEZ 

Bilişim Ve Teknoloji Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin 

Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi 

 

HATİCE ÇANKAYA 

DR. ÖGR. ÜYESI SEDAT 
BAŞTUĞ 

İntermodal Taşımacılıkta Van Gölü Feribot İşletmesinin Ekonomik 
Analizi 
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HALL: 2   SESSION: 2                     MODERATOR:      DOÇ.DR. KADİR GÜRTEN 

DR. ARŞ. GÖR. MERVE 
ALTINBAŞ 

Fetvalar Ve Mahkeme Kararları Işığında Osmanlı’da Komşuluk 

Hakkı 

DOÇ.DR. KADİR GÜRTEN The Legal Structure Of International Sports Federations 

MEHMET AKGÜN Covid-19’un İnsan Kaynaklarına Etkisi 

ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET 
OZAN KARAHAN 

Dijital Korsanlığın Dindarlık Ve Caydırma Teorisi Kapsamında 

İncelenmesi 

KEHINDE AUGUSTINA 
ODUKOYA 

Sexualization of Women in Nigerian Magazine Advertisements 

HİLAL ÖZTÜRK  

DUYGU TOPAL YILDIRIM Havacılık Sektöründe Kişi-İş Uyumunun Örgütsel Bağlılığa Etkisi 

HİLAL ÖZTÜRK 

DUYGU TOPAL YILDIRIM 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Kurumu 

Psikolojik Sahiplenmelerinin İş Doyumlarına Etkisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET 
MELİH EYİTMİŞ  

BERNA KARADANA 

Covid-19 Fobisinin Örgütsel Yabancılaşma ve Yaşam Doyumu 

Üzerine Etkisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET 
MELİH EYİTMİŞ  

ALEV YILDIRIM 

Covid-19 Hastalığını Geçirenlerin Hastalık Kaygısı Ve Çalışma 

Hayatına Bakış Açılarındaki Farklılıklar 
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DR. ÖĞR. ÜYESİ HANDAN 
KARAOĞLU 

 

Tarımda Hatalı Ve Aşırı Azotlu Gübre Kullanımının İnsan Sağlığına 
Etkileri 

YÜSRA ÇELİK  
AHMET AKKÖPRÜ 

Endofit Bakteriler Ve Arbusküler Mikorhizal Fungusun Hıyar Köşeli 
Yaprak Leke Hastalığına Karşı Kullanımı 

 
SEMRA ACER  

 BERFİN FİDAN  
PELİN PEKÇETİN To Evaluate Awareness of Child Eye Exam in The Parents 

AYCA NUR SAHIN DEMIREL  
MURAD YERCAN 

 
Ideal Organic Product Market For Organic Product Consumers 

ENDRİS ASSEN EBRAHİM  
MEHMET ALİ CENGİZ 

 

Effect Of Maternal Smoking On Children’s Wheezing Status At 
Different Ages: A Bayesian Hierarchical Logistic Regression Model 

 
ENDRIS ASSEN EBRAHIM  

MEHMET ALI CENGIZ 
 

Bayesian Hierarchical Modeling with Hybrid Hamiltonian Monte 
Carlo Method for Hopkins Verbal Learning Test Scores 

 
MUSTAFA HAKKI AYDOĞDU 

MEHMET ALİ ÇULLU 
MEHMET REŞİT SEVİNÇ 

KASIM YENİGÜN 
NİHAT KÜÇÜK 

HATİCE PARLAKÇI DOĞAN 
MEHMET CANÇELİK 

ŞEVKET ÖKTEN 
 UĞUR BEYAZGÜL 

ZELİHA ŞAHİN 
 NUSRET MUTLU 

CELAL KAYA 
AYLA YENİKALE 
AKİF YENİKALE 

Gap-Harran Ovası Sulamalarında Çiftçilerin Arazi Kullanım 
Kararlarının Ürün Deseni Açısından Kısa Dönem Zamansal 

Değişiminin Analizi 
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MEHMET ALİ ÇULLU  

 UĞUR BEYAZGÜL 
 MEHMET REŞİT SEVİNÇ  

 KASIM YENİGÜN 
 NİHAT KÜÇÜK  

 HATİCE PARLAKÇI DOĞAN 
MEHMET CANÇELİK 

ŞEVKET ÖKTEN  
ZELİHA ŞAHİN  

NUSRET MUTLU  
 CELAL KAYA  

AYLA YENİKALE 
AKİF YENİKALE 

Gap-Harran Ovasi Ve Bozova-Yaylak Sulamalarinda Tarim 
Topraklarinda Yapilaşmadaki Değişiminin Analizi 

RITA C. RAMOS 
use of Item Response Theory in Medical Surgical Nursing 

Achievement Examination 
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ÖZET 

Bilim felsefesiz, felsefe de bilimsiz olamaz. Oysa çağdaş dünyada ve özellikle toplumumuzda 

bu iki kavram arasında bir tür kopukluk bulunmaktadır. Güncel bilimsel gelişmeler, bu 

gelişmelerin etkileri ve sebep oldukları farklı ve çapraşık duygular; derin bir felsefi 

irdelemeyi gerekli kılmaktadır. Bilimsel düşünme ve uygulama yöntemlerinin varlığı ve etkisi 

özellikle incelenmelidir. Bilim Tarihi üzerine konuşup, okumak, düşünmek ve yazmak; buna 

ek olarak Felsefe Tarihi, Bilim Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Uygarlık Tarihi, Dinler Tarihi, 

Siyasi Tarih, Ekonomi Tarihi, Sanat Tarihi ve hatta Mitoloji bilmeyi gerektirir. Bu olguların 

hepsi bir arada değerlendirilmedikçe gerek neden-sonuç ilişkileri, gerek amaç, gerekse 

gidişatın yönü tam ve doğru kavranamaz. Bu kavrayışın hem insanoğlu var olduğundan 

itibaren tüm insanlık için hem de özelde kendi toplumumuz için yapılması da bir gerekliliktir. 

Ayrıca son yüzyılda öne çıkan ve Klasik Mekaniğin sınırlarının ötesinde yeni bakış açıları 

sağlayan İzafiyet Teorisi, Kuantum Teorisi, Büyük Patlama Teorisi, Sicim Teorisi ve Gaia 

Hipotezi gibi bilimsel yaklaşımlardan haberdar olunması, bilimin şu anki durumu ve gelişim 

doğrultusu hakkında önemli ipuçları verecektir. Bu çalışmanın amacı Düzce Üniversitesi’nde 

İnşaat Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere verilecek Bilim Tarihi ve Felsefesi (BTF) 

dersi için ana öğrenme çıktılarının sağlanmasına yönelik bir içerik etüdü yapılması ve 

hazırlanabilecek bir ders notu için kapsam oluşturulmasıdır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası 

kitap içerikleri incelenmiş; Bilim Tarihi ile ilişkisi olan alanlardan önemli bulunanlar 

seçilmiş; bugün geçerliliği bulunan ve geleceğe yönelik olarak üzerinde çalışılan (bilimin 

gidişatında önemli roller oynayan) teori ve hipotezler araştırılmıştır. Ana yaklaşım, yukarıda 

anılan birbiri ile ilgili alanların Bilim Tarihi ile bağlantılarına ve etkilerine dikkat çekmektir. 

Bu amaçla yalnızca bilimsel gelişmenin kronolojik olarak anlatıldığı kuru bir metinden çok, 

çok katmanlı bir büyük olgunun farklı yönlerden betimlenmesi ve tamamının kavranmasına 

yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilim Tarihi ve Felsefesi (BTF) Dersi, Bilim, Felsefe, Bilim Tarihi, 

Bilim Felsefesi, Epistemoloji, Din 

 

A CONTENT STUDY FOR THE "HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 

COURSE" TO BE GIVEN TO CIVIL ENGINEERING STUDENTS 

 

ABSTRACT 

Science cannot be without philosophy, and philosophy cannot be without science. However, 

there is a kind of disconnection between these two concepts in the contemporary world and 

especially in our society. Current scientific developments, the effects of these developments 
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and the different and confused emotions they cause; requires a deep philosophical analysis. 

The existence and effect of scientific thinking and application methods should be especially 

examined. Talking, reading, thinking and writing on the History of Science; In addition, it 

requires knowledge of History of Philosophy, Philosophy of Science, Philosophy of 

Knowledge, History of Civilization, History of Religions, Political History, Economic 

History, Art History and even Mythology. Unless all of these phenomena are evaluated 

together, cause-effect relationships, purpose, and direction of the course cannot be fully and 

accurately grasped. It is a necessity for this understanding to be made both for all humanity 

since the existence of human beings and especially for our own society. In addition, being 

aware of scientific approaches such as The Theory of Relativity, Quantum Theory, Big Bang 

Theory, String Theory and Gaia Hypothesis, which have come to the fore in the last century 

and provide new perspectives beyond the boundaries of Classical Mechanics, will give 

important clues about the current state of science and its direction of development. The aim of 

this study is to conduct a content study to provide the main learning outcomes for the History 

and Philosophy of Science (BTF) course to be given to students studying Civil Engineering at 

Düzce University and to create a scope for a lecture note that can be prepared. For this 

purpose, national and international book contents were examined; Among the fields that are 

related to the History of Science, the important ones were selected; Important theories and 

hypotheses that are valid today and that are being studied for the future (playing important 

roles in the course of science) were investigated. The main approach is to draw attention to 

the links and effects of the above-mentioned interrelated fields with the History of Science. 

For this purpose, it is aimed to describe a multi-layered big phenomenon from different 

aspects and to help understand the whole, rather than a dry text in which only scientific 

development is described chronologically. 

 

Keywords: Science, Philosophy, History of Science, Philosophy of Science, Epistemology, 

History of Religions 

 
 

1. GİRİŞ  

Bilimin ilkçağlardan itibaren gelişiminde din ve felsefe hep bu sürecin içinde bulunmuş, 

olumlu yada olumsuz etkilerle bilimin ilerlemesinde yada duraklamasında önemli etkenler 

oluşturmuştur. Çağdaş bir Bilim Tarihi değerlendirmesi için Bilim Felsefesinin de içinde 

bulunduğu felsefi bir bakışın gerekliliği ise yadsınamaz bir gerçektir. Bilim Tarihi ve 

Felsefesi dersi için birinci derecede etkili olan bileşenler ana başlıklar altında aşağıdaki gibi 

belirtilmiştir. 

1.1.Bilim 

Bilim, doğal ve sosyal dünyayı anlamamıza en başta gelen katkı olmuştur ve din, dünya 

görüşleri, ekonomiler ve teknolojilerle olan ilişkisi aracılığıyla kültür üzerinde büyük bir etki 

oluşturmuştur. Gıda üretimi, tıp, eğlence, savaş, sanayi, üreme, ulaşım, konaklama, din, uzay 

araştırmaları ve insanların kendilerini anlamaları ve dünya görüşleri – evrendeki ve doğadaki 

yer algıları – hepsi derinden etkilenmiştir. Bilançoyu anlamak son derece önemlidir ve bu 

anlayış ancak Bilim Tarihi ve Felsefesi (BTF) bilgisi ile mümkündür [1]. 

Bilim (Latince scientia: anlamı ‘bilgi’): Doğal dünya hakkındaki bilgiyi, ‘bilimsel metotla’, 

test edilebilir açıklamalar ve tahminler biçiminde inşa edip organize eden bir girişimdir. En 

eski ve geniş anlamıyla bilim, aynı zamanda, bu girişim sonucu ortaya çıkan, mantıksal olarak 

ve inandırıcı bir şekilde açıklanabilen, güvenilir bir bilgi topluluğudur. (…) Bilim, dolayısıyla 

da bilimi üreten bilim insanı, bilim üretme sürecinde, ekonomik, kültürel, sosyal, etik ve 

politik etkenlerden etkilenir [2]. 



 BALKAN SUMMIT         5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           
                     

 BOOK OF FULL TEXT              ISBN: 978-625-7341-74-5             www.avrupakongresi.org            Page | 3 

 

Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe 

dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgiye bilim denir. 

William F. McComas ‘ın ifadesiyle bilim, doğal dünyayla ilgili soruları yanıtlamak üzere 

bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak herkesin irdelemesine açık, geçerli ve güvenilir 

genellemeler ve açıklamalar ortaya koyma etkinliğidir. 

İnsanoğlunun ortak çabası sonucu oluşmuş, kültürel bir miras olarak ifade edilen bilim, tarih 

içinde farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda kimi zaman ortak kimi zaman farklı amaçlarla 

doğayı anlama, açıklama ve ona hükmetme çabaları şeklinde sürüp gitmiştir [3]. 

Bilimin doğuşu için doğayı denetim altına almaya yönelik katı bir faydacılık dışında, yarar 

amacı gütmeyen, katıksız bir anlama ve bilme tutkusuna da ihtiyaç vardır [4]. 

Bilimin işlevleri;  

• Olgu ya da olgusal durumları (nedenini, nasılını) açıklamak,  

• Yordamak, bilinen ya da gözlenen durumlardan yola çıkarak bilinmeyen ya da 

gözlenmeyen durumlar hakkında kestirimde bulunmak ve  

• İstenen sonuçları elde edebilmek için gerekli olan koşulları kontrol altında tutmaktır 

[5]. 

Bilim, keşifler yaparak ve hataları ortaya çıkararak gerçek ilerlemeler gerçekleştiren bir 

entelektüel etkinliktir [6]. 

1.2.Bilim Tarihi 

Düşüncenin doğayı anlama ve denetleme çabasının hikayesinin aktarılmasına Bilim Tarihi 

denir [4]. 

Bilim Tarihi, ilerlemeci bakış açısının bir parçası olarak, ilerlemeyi sağlam bir biçimde 

bilimsel başarılara dayalı hale getirerek kalıcı, programlı, yönlü ve yöntemli bir süreç haline 

getirmek amacıyla, entelektüel açıdan epeyce yol almış ülkelerin hayata geçirdiği bir 

entelektüel kalkınma programıdır [7]. 

Bilim Tarihi, bilimsel düşüncenin, kültürün, insanın bütün zihinsel etkinliklerinin kısacası 

bilimin doğuşunun ve gelişmesinin hikayesidir [8]. Bilim Tarihi, bilimin doğuş ve gelişim 

öyküsü olarak da ifade edilebilir. Fakat Bilim Tarihi, bu gelişim ve değişim sürecine sadece 

tarihsel perspektifle bakmakla yetinmez, bu süreçte bilim insanlarının yaşadıklarını ve o 

zamanın şartları içerisinde de aktarmaya çalışır. Bilimin gelişim öyküsü anlatılırken, felsefe, 

sosyoloji, ekonomi, politika gibi farklı disiplinlerden yararlanır [9, 10, 11]. Bu bağlamda, 

bilginin hangi aşamalardan geçerek bugünkü evrensel bilgi haline ulaştığını anlatır, bilim 

insanlarının ne tür uğraşlar verdiklerini, kullandıkları yöntemleri, araç ve gereçleri, 

materyalleri göz önüne serer, bilimin değerini ve toplum için önemini sorgular, bilimin 

etkinliğini tüm boyutlarıyla tanımaya ve tanıtmaya çalışır [12]. 

 

Bilim Tarihi, bilimden ne anladığımıza bağımlıdır. Ayrıca bilgi ve bilimin ne olduğu sorunsalı 

ile de, bilim adamının/kadınının kim olduğu sorusu el ele gitmektedir. Bilim Tarihi nedir 

sorusu da bunlarla ilişkilenmektedir. Yani: 

• Bilim Tarihi, içerdiği bilim anlayışına bağımlıdır. 

• Bilim Tarihi, içerdiği tarih anlayışına bağımlıdır. 

• Dolayısıyla bilim ve tarih anlayışı gerekçelendirilmeden Bilim Tarihi yapılması olanaklı 

olmadığı gibi, 

• Bilim Tarihi de tek bir anlayışa indirgenemez [13]. 

 

Bilim Tarihi, bilimin doğuş ve gelişme öyküsüdür. Amacı bir bakıma nesnel bilginin ortaya 

çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemek, bir bakıma da nitelikleri belli bir 

yöntemin, bir düşünme türünün, hatta geniş anlamda bir bakış açısının oluşumunu 

saptamaktır. Bilim Tarihi, amacına, çeşitli bilim kollarında ulaşılan sonuçları sıralayarak 

değil, fakat daha çok, bu sonuçları bağlı oldukları koşullar çerçevesinde açıklayarak ulaşmaya 
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çalışır. Görevi olguların ve buluşların bir kataloğunu çıkarmaktan çok, bilimsel kavram, teori 

ve anlayışın doğuş ve gelişimini izlemek ve açıklığa kavuşturmaktır [4]. 

Her şeyin olduğu gibi, bilimin de bir tarihi vardır. Bilimin de geçmişi, gelişimi, değişimi 

inceden inceye, özenle incelenmelidir. Bilim alanına ilişkin olay süreçleri de süreklilik 

içerisinde ortaya konulmalıdır. Bu doğrultuda yapılacak irdelemeler sadece bilimin tarihini 

değil, aynı zamanda uygarlık tarihini de aydınlatacaktır. Bilim Tarihi’ni akademik bir disiplin 

haline getirmiş olan George Sarton’a göre, Bilim Tarihi, bütün tarihsel araştırmaların kilit 

taşıdır: “Eğer, bilim, sistematize edilmiş pozitif bilgi olarak tanımlanırsa, Bilim Tarihi, bu 

bilginin gelişiminin betimlenmesi ve açıklanmasıdır” [14]. 

Bilimler arası bir disiplin olan Bilim Tarihi, her şeyden önce bir düşünce tarihidir. Çünkü 

bilim, Antik Yunan’da ve diğer devirlerde olduğu gibi günümüzde de doğaya ilişkin 

gerçekleri arama çabasıdır. Bu nedenle de Bilim Tarihi, bilimsel teorilerin, bilimsel 

düşüncelerin (birbirlerinden etkilenerek) gelişmesinin tarihidir. Ünlü bilim tarihçisi Alexandre 

Koyre (1892-1964), “Gerçek Bilim Tarihi, aklın gerçeğe ulaşması sürecidir” derken Bilim 

Tarihi’nin bu temel özelliğine dikkat çekiyordu. Fakat Bilim Tarihi aynı zamanda kurumsal 

ve toplumsal bir tarihtir. Çünkü bilim gerçekte sosyal bir faaliyettir ve bilim insanları 

çalışmaları sırasında mevcut sosyal koşullardan çeşitli düzeylerde etkilenirler. Bu yüzden 

bilim, ekonomik, siyasal, kültürel vb. koşulların niteliğine bağlı olarak ilerler, duraklar veya 

geriler. İşte bu yüzden bilimin dorukta olduğu koşullarla, gerilediği koşulları analiz ederek 

bilimin gelişiminin temel dinamikleriyle ilgili bazı gerçeklere ulaşmak, Bilim Tarihi’nin 

başlıca çalışma alanını oluşturur. Diğer yandan Bilim Tarihi, bilim insanlarının kişisel 

yaşamlarının tarihidir. Bir insanı bilimle ilgilenmeye yönelten ve bu alanda başarılar 

kazanmasına yol açan etkenler nelerdir? Bu soruya bilim insanlarının kişisel yaşam 

serüvenlerinde farklı cevaplar bulmak mümkündür [15]. 

Bilim Tarihi’nin soruları şöyle ifade edilebilir; 

• Bilim tarihinin birinci sorusu, bilimin ne olduğu, konusunun ne olacağıdır. Bir başka 

deyişle bilim neden değerli veya bilim kişisi ne yaptı da Bilim Tarihi’nin konusu 

oldu(?), sorusudur. 

• İkinci soru da, aslında verili Bilim Tarihi açısından birincil durumda olan, bilimin bir 

faktör olarak kabul edilmesi, bu bilginin kendinden sonra gelenlere, yani insan-

düşünce-uygarlık tarihine ne etkisi oldu(?), sorusudur. 

• Bilim öznel ve/ya sosyo-kültürel bir etkinlik mi(?); bir başka deyişle bilim üzerinde 

yaşadığı “topraklardan”, mekan ve zamandan; toplum ve kültürden özerk, onlara aşkın 

bir özellikte mi(?)  

• Yine bilgi/buluş kendiliğinden değerli olduğu için mi yoksa kültürel olarak anlamlı 

olduğu için mi anlaşılıyor, kabul ediliyor ve sürdürülüyor(?) soruları gelmektedir. 

• Bir başka sorun da bugün için (bilim tarihçisi için) kendi-çağını aşan veya kendi-

çağından çok gerilerde kalmış bir bilgiyi/buluşu (ve bilgini) nesnel olarak (olduğu 

gibi) kavrama olanağının olup olmadığıdır [13]. 

 

Bilim Tarihi’nin bir keşifler hikâyesi olmadığını söyleyen Sarton’a göre, “keşifler geçicidir; 

bir süre sonra eski keşiflerin yerini yenileri alır. Bir bilim tarihçisinin asıl görevi keşifleri 

kaydetmek değil, bilimsel düşüncenin gelişimini, yani insan bilincinin gelişimini 

açıklamaktır. Ancak açıklamanın mükemmel olabilmesi bilimle bağlantılı olan din ve 

felsefedeki gelişmelerin de ihmal edilmemesini, din tarihi ile felsefe tarihinden sağlanacak 

verilerin de değerlendirmelere eklenmesini gerektirmektedir” [16]. 

Bilimi anlamak, bilim öncesi veya bilim dışı düşünme biçimleriyle ilişkilerini belirlememizi 

gerektirir. Bu nedenle, Bilim Tarihi mitoloji, din, sanat ve metafizik gibi konulara da, bilimle 

ilişkileri bakımından, yer vermek zorundadır [4]. 
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Bilimsel okuryazarlık bireylerin bilimsel kavramları, teorileri, bilimsel yöntemleri, Bilim 

Tarihi’ni ve bilimin sosyal boyutlarını anlayabilme kabiliyeti olarak ifade edilmektedir. 

Bilimsel okuryazar bireyler bilimin objektif olduğunu, bilimsel çalışma ile bilimsel olmayan 

çalışma arasındaki farkı, bilimsel metotları, teori ile kanıt arasındaki ilişkiyi, kültür ve sosyal 

yapının bilim üzerindeki etkilerini anlayabilirler [17]. 

 

 

 

1.3.Bilim Felsefesi 

Felsefe (Yunanca: philosophia, "bilgelik sevgisi" veya "hikmet arayışı"); [18, 19, 20] varlık, 

bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili özsel sorunlara ilişkin 

yapılan çalışmalardır. [21, 22] Felsefe düşünce sanatı olarak da bilinir. 

Bilim ve Felsefe ilişkisi; 

• Bilim ve Felsefe insan aklının ürünüdür, 

• Her iki disiplin de sorunların çözümü için çalışmalar yapar, 

• Felsefe kavramsal ve mantıksal açıklamalar yaparken; Bilim, deney ve gözlem 

metodunu kullanır. 

Felsefe denince genellikle spekülatif nitelikte, hatta bazen sorumsuzca yürütülen bir düşünme 

biçimi akla gelir. Bu çağdaş felsefe için doğru olmadığı gibi, Bilim Felsefesi için hiç doğru 

değildir. Bilim Felsefesi, konu ve amacına uygun olarak, eleştirisel ve analitik bir düşünme 

çabasına dayanır [23]. 

 

Bilim Felsefesi’nin amacı kısaca bilimi anlamaktır, diyebiliriz. Bilimi tarihsel gelişimini 

inceleyerek anlamaya çalışabiliriz. Günümüzde giderek önem kazanan Bilim Tarihi’nin 

yapmak istediği budur. Bilimin oluşum ve gelişiminde kişisel ve sosyal koşulların etkisine 

bakılarak bilimi açıklama yoluna gidilir [23]. 

 

Bilimi oluşturan bilimsel bilgi, belli bir zaman süreci içinde oluşmuştur. Bilim ya da bilimler, 

doğmuşlar, büyümüşler ve büyümeye devam etmişlerdir. Ancak, şurası bir gerçektir ki, ortam 

müsait değilse, devlet destek vermiyorsa, halk bilime karşı tutum içinde ise, desteklemiyorsa, 

o ortamda bilimsel faaliyetin gelişmesi söz konusu olamaz. (…) Ayrıca, bir toplumda varlığı 

yeterince iyi sürdüremeyen bilim, bir başka toplumda, daha elverişli şartların oluşmuş olduğu 

ve ona önem veren bir toplum ve siyasi yapının içinde yaşamını sürdürür. Mevcut bilimsel 

çalışmalar, bu yeni yerdeki bilim adamları tarafından öğrenilir ve yepyeni bir temel üzerine 

değil, deyim yerinde ise, adeta bir devamlılık içinde bilim yoluna devam eder. (…) Bilim 

toplumdan bağımsız değildir. Toplum değerleri bilimin gelişmesinde birinci derecede etkin 

rol oynar. Bunlar arasında yukarıda zikrettiğimiz gibi, siyasi desteğin yanı sıra, toplumun 

bilimi desteklemesi; bilim adamına saygı duymasının yanı sıra, dini bakış açısının da bilimi 

destekler nitelik taşıması gerekir. (…) Şüphesiz, bilimsel bilginin serüvenini bize veren Bilim 

Tarihi, aynı zamanda, bilimin hangi şartlarda gelişip serpildiğini ve hangi şartlarda 

gerilediğini bize gösterir; bilimi toplumla, siyasi yapı ile ve de dinle olan münasebetlerini de 

belirler. (…) Bilim Tarihi, adından da anlaşılabileceği gibi, iki disiplinle yakın ilişkisi olan bir 

disiplindir. Bunlardan biri tarih, diğeri de bilimdir. Bilim tarihçisi, araştırmalarını yapabilmek 

için bilimin yapısını, belli düzeyde de olsa bilimsel bilgi ve de, bilimin toplumla olan ilişkisini 

ve hemen bütün bilim adamlarının felsefi bir boyutu olduğu göz önünde tutulursa, bilimin 

felsefi boyutunu göz önünde tutmak zorundadır. (…) Bilim tarihçi ele aldığı konuları aynı 

zamanda felsefi açıdan da irdelemek zorundadır. Çünkü bilimsel faaliyet aslında bulunduğu 

ortamın fikir hareketlerinden bağımsız değildir; onlardan etkilenir, hatta çoğu zaman felsefe 

adına yapılan faaliyetlerin çoğu bizzat bilim adamının kendisine aittir. (…) Bilim tarihçi 

bilimsel faaliyetleri gerektiği gibi değerlendirebilmek için dönemin felsefe çalışmalarını, 
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yaygın olarak etkin olan felsefi görüşleri bilmek zorundadır, aksi taktirde, bilim adamlarını ve 

bilimsel faaliyetlerini anlamaya ve onların çalışmaları değerlendirmeyi başaramaz. (…) O 

halde diyebiliriz ki, bilim tarihçisi, ele aldığı konuları felsefi boyutunda da değerlendirmelidir 

ve bunu da felsefe tarihi bilgisi ile yapar. Bilindiği gibi, felsefe tarihi, felsefi görüşlerin, 

sistemlerin ve filozofların görüşlerinin ele alan bir disiplindir. Bu fiili yerine getirirken, Bilim 

Tarihi’nde de görüldüğü gibi, toplumun yapısını, siyasi ortamı ve filozofların görüşlerini 

çevre şartları içinde ele alıp, inceler. (…) Bilim adamı, aynı zamanda filozoftur [24]. 

 

Bilim Felsefesi bilimin varsayımları, temelleri, metotları ve kavramları ile ilgili problemleri 

odağına alan felsefenin alt disiplinlerinden biridir. Bilim Felsefesi metafizik ve epistemoloji 

gibi felsefenin diğer alanlarıyla zaman zaman iç içe geçebilmektedir. Bir süredir Bilim 

Felsefesi ilk olarak konularını ele alış biçiminde gözlemlenebilen ve temel kavramlarında da 

fark edilebilen bir değişim içindedir [25]. 

 

Bilim Felsefesi, bilimin ne olduğunu, bilimsel kuramın özgül yapısını, bilimsel bilginin 

epistemolojik statüsünü, bilimsel yöntemin (ya da yöntemlerin) anlamını, bilim alanı ve 

bilimsel bilginin nesnesini, bilimin gelişiminin anlamını, özet olarak bir bütün bilimin 

konumu, gelişimi ve iç-yapısını değerlendiren, bunu kuramsal düzlemde ortaya koymaya 

çalışan felsefe bölümüdür. Bilim Tarihi’nden farklı olarak Bilim Felsefesi bu söz konusu 

tarihin kuramsal düzlemde açıklanmasını ve değerlendirilmesini üstlenir [26]. 

 

Dünya’da Bilim Felsefesi çalışmaları büyük oranda “bilim pratiğini” odak noktası haline 

getirmişken, Türkiye’de zaten çok fazla ilgi görmeyen Bilim Felsefesi çalışmaları henüz bu 

değişimi yakalayamamıştır; Türkiye’deki Bilim Felsefesi çalışmaları daha çok Bilim Felsefesi 

Tarihi veya Bilim Tarihi olarak adlandırılabilir [25]. 

 

Felsefe ile bilimin ortak ve farklı yönlerini maddeler halinde göstermeye çalışalım. 

“Benzer veya ortak yönleri” şu şekilde özetlenebilir: 

• Her ikisi de kesin, güvenilir bir bilgi olan episteme’yi elde etmeye çalışırlar. 

• Her ikisi de genelde akla (logos) dayanır ve kendilerini akla dayanan nedenlerle haklı 

kılmaya gayret ederler. 

• Her ikisi de bilgiyi elde etmede bilinçli, yöntemli ve sistematik bir yöntem kullanırlar. 

• Her ikisi de kavram ve soyutlamalardan hareketle ilke ve yasalara varmaya çalışırlar. 

 

Bilim ile felsefenin “faklı yönleri”ni de şöyle özetleyebiliriz: 

• Bilimsel yöntem, araştırma teknikleri ve bulgular öğretilebilir ve yinelenebilir iken 

felsefeninkiler özneldir, herkesin üzerinde uzlaşacağı standartlar bulmak zordur. 

• Bilim temelinde teknik oluşturulabilir ama felsefede bu mümkün değildir, o daha ziyade 

entelektüel bir etkinliktir. 

• Felsefe hem olguları hem de değerleri incelerken bilim yalnızca olguları inceler. 

• Bilimin kavram ve soyutlamaları felsefeninkine göre daha az geneldir. 

• Bilimsel önermelerin doğrulanabilmesine karşılık felsefeninkilerin tutarlılık dışında 

denetleme imkânı yoktur [4, 27, 28]. 

 

1.4.Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 

Bilgi Felsefesi genel olarak bilgi fenomenini ele alan, bilginin özünü, değerini, kapsam ve 

sınırlarını sorgulayan felsefe disiplini ya da alanıdır. Tüm tikel ya da özel bilimler gerçekliğin 

bir alanına ilişkin bilgi edinmeye çalışırken bilgi felsefesi genel bilgiyi, bilgi olarak bilginin 

kendisini inceleme konusu yapar. 
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Bilgi Felsefesi ya da diğer yaygın bir adlandırmayla Epistemoloji, bilginin neliğini, 

mahiyetini, değerini, kapsamı ve sınırlarını ele alıp sorgulayan felsefe disiplinidir. Bilgi 

nedir? Bilginin sınırları var mıdır? Bilginin toplumsal değeri nedir? Bilgi öznel midir yoksa 

nesnel midir? İşte bu ve benzeri sorular bilgi felsefesindeki tartışmaların içeriğini oluştururlar. 

(…) Tüm tikel bilimler şu ya da bu varlık alanına ilişkin bilgi birikimimizi artırmaya 

çalışırlarken felsefe kendisine bağlı bilgi felsefesi ya da epistemoloji disipliniyle bilgi olarak 

bilginin, yani genel olarak bilginin ne olduğunu araştırır ve sorgular. Bilginin sınırları sorunu 

ise, bir felsefi sistemin epistemolojik duruşunu belirleyen bir sorun ve tartışmadır. Bilginin 

öznel mi nesnel mi olduğu tartışması da Epistemoloji’nin tartışma konularındandır [29]. 

Epistemoloji ya da Bilgi Felsefesi, bilgiyle ilgilenen bir felsefe dalıdır. Epistemologlar, 

bilginin doğası, kaynağı ve kapsamı, epistemolojik gerekçelendirme, inancın rasyonelliğini ve 

diğer çeşitli konuları incelemektedir. Epistemoloji, felsefenin etik, mantık ve metafizikle 

birlikte dört ana dalından biri olarak kabul edilir.[30, 31] 

Epistemolojideki tartışmalar genel olarak dört ana alanda toplanmıştır:[32, 33, 34] 

• Bilgi doğasının felsefi analizi ve bir inancın bilgiyi oluşturması için gereken gerçeklik 

ve gerekçelendirme gibi koşullar 

• Algı, gerekçe, bellek ve tanıklık gibi potansiyel bilgi ve gerekçeli inanç kaynakları 

• Tüm gerekçelendirilmiş inançların birer gerekçeli temel inançtan mı türetilmesi 

gerektiği yoksa gerekçelendirmenin yalnızca bir dizi tutarlı inanca mı dayalı olması 

gerektiği soruları da dahil olmak üzere, bir bilgi bütünün veya gerekçelendirilmiş bir 

inancın yapısı 

• Bilginin olabilirliğini sorgulayan felsefî şüpheciliğin yanı sıra, şüpheciliğin sıradan 

bilgi iddialarımıza bir tehdit oluşturup oluşturmadığı ve şüpheci argümanları 

reddetmenin mümkün olup olmadığı gibi sorunlar 

Epistemoloji, bu ve diğer tartışmalarda "Ne biliyoruz?", "Bir şeyi bildiğimizi söylemek ne 

anlama gelir?", "Gerekçelendirilmiş inançları gerekçelendirilmiş kılan nedir?" ve "Bildiğimizi 

nasıl biliyoruz?" gibi soruları cevaplamayı hedefler.[31, 32, 35, 36] 

Epistemolojinin temel soruları; “Bilgi nedir? Bilginin kaynağı nedir? Bilginin değeri nedir? 

Doğru bilgi var mıdır? Bilginin sınırı nedir? Bilginin yöntemi nedir? İnsan neyi bilebilir?”dir. 

Doğru bilginin ölçütü olarak farklı felsefi yaklaşımlar aklı, deneyleri, gözlemlenebilir 

olguları, faydayı, sezgileri ya da özleri (fenomen) kabul etmiştir. Ancak yaklaşımlar bunlarla 

sınırlı değildir [37]. 

1.5.Bilim ve Din 

Din; var olan ilim ve kudret sahibi bir tanrının (doğaüstü), bir takım prensipler (vahiy) ile 

insan, toplum, tarih ve doğa yasalarını ve bunlar arasındaki nihaî amaç ve ilişkileri açıklayan, 

inanan kimse için bağlayıcılığı olan kutsal yasalar bütünüdür [38]. 

 

İnsan, hayata dair sürekli bir anlam arayışı içerisindedir. Evreni ve doğayı önce anlama, sonra 

anlamlandırma ve nihayetinde ona egemen olma çabası da bu araştırmanın gelişimine dairdir. 

Bu süreç, yaşam döngüsünün merkezine yerleşmiştir. Döngü içerisinde uğraş, ayrışma, 

çatışma ve/veya uzlaşı halleri ise insanoğlunun hamiliği altındakileri koruma ve kaybetmeme 

içgüdüsünün yarattığı farklı reaksiyonlardır. Bu reaksiyonları gündeme taşıyan ve 

olağanlaştıran ise siyasi, sosyal, tarihi ve kültürel stratejilerdir. Bu stratejilerin en etkin 

şekilde kullandığı kavram ikilisi ise din ve bilimdir.  Çünkü her ikisinin de hedef kitlesi 

insandır. Özellikle dinler, insanların dünyevî ve ruhsal yaşamlarına ilişkin kurallar koyma 

iddiasıyla, bu stratejiler için uyumluluk komutları oluşturabilme kapasitesiyle meşruiyet 

söylemlerinin en etkin zemini ve temel dinamiğidir.  
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Din ile bilim tarih boyunca birbiriyle sürekli çatışma halinde olduğu düşünülen iki düşünme 

biçimidir. Genel anlamda her ikisi de evreni açıklama amacı güder; fakat kullandıkları 

yöntemler ve bağlı oldukları dünya görüşleri çok farklıdır. 

 

Din ve bilim ikilisi, evreni ve doğal dünyayı anlamaya,  anlamlandırmaya ve ona 

hükmetmeye adanmış insanlık tarihinin düşünce sınırları içerisinde belki de en köklü 

kavramlardır. İkili arasındaki ilişkinin,  hakikat tasavvurları tarafından mı; yoksa geçerli 

hakikat tasavvurlarının, bu ilişki tarafından mı belirlendiği ve biçimlendiği ise düşünce 

tarihinin ne çözümlenebilmiş ne de unutulmuş bir sorunsalı olarak her dönemde canlılığını 

korumuştur [39]. 

 

Modern bilimle dinin ilk teması başarılı olmamış ve hâlen dahi belirli durumlarda izlerine 

rastladığımız büyük bir çatışmaya yol açmıştır. Bilimle din arasındaki bu çatışmanın tarihine 

baktığımızda, bilimin saldırıları karşısında dinin kendisini savunmaya çalışması ve dînî 

kurumlar tarafından bilimin baskı altında tutulup engellenmesi şeklinde ifade edilebilecek iki 

hususla karşılaşmaktayız. Her iki durumda da bilim-din çatışmasının temel nedeni, dinin 

kognitif içerikli olma iddiasıdır; eğer din kognitif iddialarda bulunmasaydı, ahlâk ve sanat 

örneğinde olduğu gibi, bilimle çatışmazdı [40]. 

 

Bilimle din arasındaki çatışmadan kaçınmanın tek yolu, dinin kognitif yanının ortadan 

kaldırılmasıdır. Özellikle pozitivizmin yaygınlaştığı ve evrim teorisinin ortaya atıldığı on 

dokuzuncu yüzyılda durum daha çok gerilmiş ve bu çatışma güya bilimin “galibiyeti” ile 

sonuçlanmıştır [41]. 

 

Düşünce tarihinin en çetrefilli problemlerinden biri, din-bilim ilişkisidir. Bu ilişkinin özellikle 

klasik sekülarizmin inşasında önemli bir tartışma konusu olduğu ve bu tartışmaların yine 

sekülarizm lehine sonuçlandığı vakıadır.  Özellikle beşerin tarihsel dönüm noktalarını, insanın 

entelektüel gelişimine endeksli büyü, din ve bilimden oluşan bir evrimsel silsile üzerinden 

değerlendiren etnolojik, antropolojik ve analojik bağlamlı evrimci teoriler, bu tartışmaya ciddi 

bir arka plan oluşturmuştur. Her iki kavramın ontolojik,  epistemolojik ve metodolojik 

farklılıkları, din ve bilim ilişkisinin mutlak uyuşmazlığı için ana argümanlar olarak kabul 

edilmiştir [39]. 

 

Rönesans ve Aydınlanma sonrası bilim katı determinizme dayalı rasyonel ve amprik bir 

yöntemle yetkin ve hâkim bir erk olarak insan düşüncesinde yerini almaya başladı. Bilimsel 

yöntem aracılığıyla doğa araştırmalarında matematiksel doğrulukta sonuçlar elde edilmesi, 

ondokuzuncu yüzyıla kadar bilimi nüfuz sahibi olarak korudu. Bu aşamada dinî argümanlar 

ciddi bir eleştiriye tabi tutuldu. Dini argümanlar rasyonalizmin katı kurallarıyla yeniden 

değerlendirmeye tabi tutuldu. Bu süreçte geçmişteki felsefe-din ilişkisinden farklı olarak 

bilimsel açıdan din eleştirisi amprik yöntemlerle ispatlanmış olgular üzerinden yapıldı [38]. 

 

Din ve bilim ilişkilerinde dörtlü bir tasnif söz konusudur. Bunlar; çatışma, diyalog, 

farklılaşma ve entegrasyondur [42]. 

 

Langdon Gilkey, bilim ve din arasında aşağıdaki ayrımı yapmıştır:  

• Bilim nesnel, genel ve tekrarlanabilir verileri açıklamaya çalışır. Din ise, alemdeki 

düzen ve güzelliğin varlığını ve iç dünyamızdaki tecrübeleri araştırır.  

• Bilim nesnel olarak “nasıl” sorularını, din ise, anlam, amaç ve nihai köken ve 

kaderimize ilişkin bireysel “niçin” sorularını araştırır.  
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• Bilimde otoritenin temeli mantıksal tutarlılık ve deneysel yeterliliktir. Dinde ise nihai 

otorite Tanrı ve aydınlanmış insanlar vasıtasıyla anlaşılan ve şahsi tecrübelerimizce 

onaylanan vahiydir.  

• Bilim, deneysel olarak yoklanabilir nicel tahminlerde bulunmaktadır. Din ise, Tanrı 

aşkın olduğu için sembolik ve analojik dil kullanmak zorundadır [43]. 

 

2.BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (BTF) DERSİ 

Bilim Tarihi ve Felsefesi, Bilim Felsefesi ile Bilim Tarihi’ni bir arada inceleyen bir akademik 

disiplindir. Bu alanda pek çok önemli tarihçi ve filozof yetişmiştir. İki disiplinin 

birleştirilmesinin kökeni bilim felsefesine tarihsel yaklaşımdır [44]. 

 

Bilim ve teknolojinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde, muasır medeniyetler seviyesine 

ulaşmak amacı güden ülkeler eğitim kurumlarını; çağdaş, karar alma ve uygulama becerisine 

sahip, hayatı algılayabilen ve sorgulayabilen, kendine güvenen, iletişim kurma ve ekiple 

çalışma yönü gelişmiş, kitleleri etkileyebilen, teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirebilmek 

için planlamak ve programlamak zorundadırlar [45, 46]. 

Öğrenciler, Bilim Tarihi ve Felsefesi’ne az vurgu yapan geleneksel bir öğrenim 

gördüklerinde, kaçınılmaz olarak bilimdeki değişme süreci ve Bilim Felsefesi hakkında zayıf 

bir anlayış geliştirmektedirler. Buna karşın, öğrenciler bilimsel bilginin nasıl çoğaldığını ve 

tarihsel, felsefi ve teknolojik bağlamın bu süreci nasıl etkilediğini anlayabilirlerse, bilimle 

ilgili daha kapsamlı bir görüşe sahip olacaklar, dolayısıyla bilim öğrenmeye daha ilgili 

olabileceklerdir [48].  

Geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmek istediğimiz öğrencilerimizin; kendilerini bilim 

insanlarının yerine koymaları, bilim insanları gibi düşünmeleri, bilimin üretildiği şartları 

kavrayabilmeleri, bilimsel bulgulara bilim insanları gibi yaklaşabilmeleri, kendilerinin de 

ilerde bir gün bilim insanı olabileceklerini düşünmeleri, bilime ilişkin olumlu tutumlar 

kazanabilmeleri ve fen öğrenmeye yönelik olumlu motivasyon düzeyine sahip olabilmeleri 

için Bilim Tarihi ve Felsefesi’nin fen ve teknoloji öğretimine entegre edilmesi oldukça önem 

arz etmektedir [2]. 

Bilim Tarihi ve Felsefesi dersinin amacı ve sağlaması beklenen kazanımlar Matthews’e göre 

şöyle ifade edilmektedir; 

• Fen öğretiminde tarihçilerin ve filozofların teorik, müfredat ve pedagojik konularla önemli 

ölçüde ilgilenmesi, 

• Liberal eğitimin büyümesi ve bu eğitim için gerekli olan tarihsel ve felsefi bileşenlerin 

tanınması, 

• İyi bir teknik bilim eğitimi için temel felsefenin gerekliliğinin kabulü, 

• BTF'nin fen eğitiminin yaygın ve iyi bilinen bazı sorunlarının iyileştirilmesine katkıda 

bulunabileceğinin kabulü, 

• BTF'nin, kişisel ve sosyal yaşamdaki önemli sorunları çözmek için fen öğreniminden 

herhangi bir "akış" etkisi elde etmek için gerekli bir koşul olduğunun anlaşılması, 

• Birçok yeni ulusal ve yerel bilim müfredatının açık gereksinimlerini karşılamak için BTF 

bilgisinin gerekli olduğunun farkına varılması [1]. 

Robert Ennis, Bilim Felsefesi ve bilim öğretimi üzerine mevcut literatürün kapsamlı bir 

incelemesini yazmıştır. İncelemesi, fen bilimleri öğretmenlerinin sınıflarında ve personel 

odalarında sürekli olarak karşılaştıkları altı soruyu sıraladı; filozofların ve bilim tarihçilerinin 

müzakerelerinin ve araştırmalarının aydınlatabileceği sorular. Bu sorular şunlardı: 

• Bilimsel yöntemi karakterize eden nedir? 

• Ampirik ifadeler hakkında eleştirel düşünmeyi ne oluşturur? 

• Bilimsel disiplinlerin yapısı nedir? 

• Bilimsel açıklama nedir? 
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• Bilim adamlarının çalışmalarında değer yargılarının rolü nedir? 

• Bilimsel anlayışın iyi testlerini neler oluşturur? [49] 

Bilim Tarihi ve Felsefesi dersi bu sorgulamaların başlangıcına da kapı açmalıdır. 

BTF'nin fen ve mühendislik öğretimi ve öğrenimini geliştirmeye ve dolayısıyla kişisel ve 

sosyal gelişmeye önemli bir katkısı vardır. Bu katkı şu şekilde sıralanabilir: 

• BTF bilimleri insancıllaştırabilir ve onları kişisel, etik, kültürel ve politik kaygılarla 

ilişkilendirebilir. Bunun bilim ve mühendislik programlarını birçok öğrenci için, özellikle de 

şu anda onları reddeden kızlar için daha çekici hale getirdiğine dair kanıtlar var. 

• BTF, özellikle temel mantıksal ve analitik alıştırmalar – Bu sonuç öncüllerden mi çıkıyor? 

Böyle ve böyle derken ne demek istiyorsun? – sınıfları daha zorlu hale getirebilir ve 

muhakeme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir. 

• BTF, bilimsel konunun tam olarak anlaşılmasına katkıda bulunabilir – Joseph Novak'ın bir 

zamanlar dediği gibi, formüllerin ve denklemlerin ne anlama geldikleri veya neye atıfta 

bulundukları bilinmeden okunduğu “anlamsızlık denizinin” üstesinden gelmeye yardımcı 

olabilir. 

• BTF, öğretmenlere bilime ve bilimin entelektüel ve sosyal şemadaki yerine ilişkin daha 

zengin ve daha özgün bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olarak öğretmen eğitimini 

iyileştirebilir. Öğretmenlerin epistemolojisinin veya bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin 

nasıl öğrettiklerini, öğrencilere ilettikleri mesajı ve nihayetinde öğrencilerin epistemolojisini 

etkilediğine dair çok sayıda kanıt bulunduğundan, bunun sürekli bir etkisi vardır. 

• BTF, bilimsel gelişme ve kavramsal değişimin tarihsel zorluklarına karşı onları uyardığı 

için, öğrencilerin öğrenme güçlüklerini takdir etmede öğretmenlere yardımcı olabilir. Galileo, 

modern ivme kavramını formüle etmeden önce 40 yaşındaydı; uzun uzun düşünmesine 

rağmen, gelgitler için asla doğru bir teori geliştiremedi. Tarihsel çalışmalarla öğretmenler, 

bilimsel disiplinlerin ilk dönemlerindeki bazı entelektüel ve kavramsal zorlukların neler 

olduğunu görebilirler. Bu bilgi müfredatın düzenlenmesine ve derslerin öğretimine yardımcı 

olabilir. 

• BTF, fen öğretmenlerinin ve müfredat planlayıcılarının ilgisini çeken birçok çağdaş eğitim 

tartışmasının daha net bir şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunabilir. Bu tartışmaların 

çoğu – yapılandırmacı öğretim yöntemleri, çok kültürlü bilim eğitimi, bilimin feminist 

eleştirileri, bilim ve din arasındaki ilişki ile ilgili konular, çevre bilimi, sorgulayıcı öğrenme, 

bilim-teknoloji-toplum müfredatı, evrim gibi tartışmalı konuların öğretimi hakkında, ve 

benzeri – bilimin tarihi ve epistemolojisi veya insan bilgisinin doğası ve onun üretimi ve 

geçerliliği hakkında iddialarda ve varsayımlarda bulunur. HPS'de biraz temellendirme 

olmadan, öğretmenler daha sonra, ne yazık ki, "o zamanlar iyi görünen", ancak eğitimsel ve 

kültürel tahribatı mahveden moda fikirlere kolayca kapılabilirler [1]. 

 

Gerek Fen Bilimleri’nde gerek Sosyal Bilimler’de Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 

üniversite lisans programlarında yer alabileceğini belirttiği Bilim Tarihi ve Felsefesi dersinin 

içeriğinin ve oluşturulabilecek ders notlarının kapsamının belirlenmesi özel bir önem 

taşımakta ve itina gerektirmektedir. Daha önce yalnızca Bilim Tarihi ismiyle verilen bu derse 

felsefi açıdan da bakılabilmesi ve konu içeriklerinin felsefi olarak da değerlendirilebilmesi 

için kısa süre önce bir değişiklik yapılmış ve kapsamı genişletilerek ismi Bilim Tarihi ve 

Felsefesi olarak değiştirilmiştir. Yararlanılabilecek yazılı kaynakların büyük çoğunluğunun 

Bilim Tarihi esaslı olması; kapsama ve değerlendirmeye felsefi açıdan da bakışın dahil 

edilmesinde önemli eksiklikleri giderememiştir. 

Bu gelişime ayak uydurabilen önemli bir eser Topdemir ve Unat tarafından daha önce Bilim 

Tarihi adı ile çok sayıda baskı yapan eserlerinin, yazarlarca revize edilip Bilim Tarihi ve 

Felsefesi adı ile sunulan geliştirilmiş baskısı olmuştur. Fakat YÖK’ün amaçladığı temel 
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kazanımlara ulaşılabilmesi için bu içeriğin daha da zenginleştirilmesi gerektiği inancı bu 

çalışmanın ana hareket noktası olmuştur. 

Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitimi Programı 

derslerinden Bilim Tarihi ve Felsefesi dersinin amacı; “Bilimin tarihsel süreç içindeki 

gelişimini ve bilim felsefesine ilişkin temel değer, kavram ve tartışmaları metodolojik ve 

epistemolojik çoğulculuk temelinde öğrencilere tanıtarak, öğrencilerde çalıştıkları bilim 

dalının temellerine dair bir kavrayış geliştirmek” tir. 

Dersin AKTS ve Bologna formlarına göre öğrencilere sağlaması planlanan kazanımlar da 

aşağıda listelenmiştir. Bu dersten başarılı olan bir öğrenci;  

• Bilim tarihi ve bilim felsefesini genel kavramlarını bilir. 

• Bilim tarihi ve bilim felsefesi arasındaki ilişkiyi kavrar. 

• Bilimin gelişimi için gerekli koşulları öğrenir. 

• Bilim ve teknoloji ilişkisini kurar. 

• Bilimsel yöntemi öğrenir. 

• Bilimsel devrimlerin arkasındaki felsefeyi tanır. 

• İslam dünyasında bilimin doğuşunu keşfeder. 

• İslam dünyasındaki bilimsel etkinliklerin önemini fark eder. 

• Günümüz bilim anlayışlarının hangi süreçten geçtiğini görür. 

• Ülkemizin bugünkü bilimsel gelişmelerin dünyadaki değerini ve yerini anlar. 

• Bilim ve felsefeye ilişkin temel kavramları ilişkilendirir. 

• Eski uygarlıklarda bilimin gelişimini açıklar. 

• Bilimin batı toplumlarındaki gelişimini çözümler. 

• Bilimin İslam kültür coğrafyasındaki gelişimini çözümler. 

• Bilimleri sınıflandırır. 

• Bilim, bilimcilik, ideoloji, etik ve din kavramlarını tartışır. 

• Bilimin gelişimindeki farklı paradigmaları ayırt eder. 

• Viyana ve Frankfurt düşünce okullarının görüşlerini takdir eder. 

• Yirminci ve yirmibirinci yüzyıllarda bilimin gelişimini değerlendirir. 

 

Bu amaç ve kazanımlar gözönüne alındığında, yalnızca kronolojik bir Bilim Tarihi anlatımı 

ve Felsefe tanımı ile Felsefe Tarihi anlatımının yeterli olmayacağı; bilimin ve felsefenin ilk 

çağlardan günümüze gelişiminde etkileri olan başka bileşenlerin/alanların da ders konularına 

dahil edilmesi ile Bilim Tarihi’nin felsefi olarak da değerlendirilebileceği, öğrencilerin 

kavrama düzeyinin daha çok geliştirilebileceği düşünülmüştür. 

 

3. AMAÇ VE YÖNTEM 

Bilim Tarihi ve Felsefesi dersi için birinci derecede etkili olan bileşenler (Bilim, Bilim Tarihi, 

Bilim Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Din) ilk bölümde belirtilmiş/tartışılmıştır. Fakat bu dersin 

temellendirilmesine, yapılandırılmasına, farklı boyutlardan değerlendirilmesine etkiyecek 

başka bileşenler de olduğu düşünülmektedir. Bu bileşenlerin araştırılması, belirlenmesi ve bu 

derse farklı bakış açıları ile dahil edilebilmesi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Amaç, 

Düzce Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere verilecek Bilim 

Tarihi ve Felsefesi (BTF) dersi için ana öğrenme çıktılarının sağlanmasına yönelik bir içerik 

etüdü yapılması ve hazırlanabilecek bir ders notu için kapsam oluşturulmasıdır. Bu amaçla 

ulusal ve uluslararası kitap içerikleri incelenmiş; Bilim Tarihi ile ilişkisi olan alanlardan 

önemli bulunanlar seçilmiş; bugün geçerliliği bulunan ve geleceğe yönelik olarak üzerinde 

çalışılan (bilimin gidişatında önemli roller oynayan) önemli teori ve hipotezler araştırılmıştır. 

Konu ile ilgili birinci derecede incelenen kitapların isimleri ve yazarları Çizelge 1.’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 1. BTF dersi içeriği etüdü için birinci derecede incelenen kitaplar ve yazarları 

Kitap adı Yazar/lar 

Bilim Tarihi Cemel Yıldırım 

Bilim Tarihi ve Felsefesi Hüseyin Gazi Topdemir, 

Yavuz Unat 

Bilgi Felsefesi Ahmet Cevizci 

Bilim Felsefesi Cengiz İskender Özkan 

A Little History of Science William Bynum 

The History of Science and Technology A Browsers Guide to the 

Great Discoveries, Inventions, and the People Who Made Them from 

the Dawn of Time to Today  
Bryan Bunch, Alexander 

Hellemans 

Worldviews An Introduction to the History and Philosophy of 

Science  Richard DeWitt 

A Historical Introduction to the Philosophy of Science  John Losee 

An Introduction To The Philosophy Of Science  Kent W. Staley 

Philosophy of Science A Very Short Introduction by Samir Okasha Samir Okasha 

Philosophy of Technology and Engineering Sciences  
Anthonie W.M. Meijers, 

Dov M. Gabbay, Paul 

Thagard, John Woods 

The Nature of Engineering A philosophy of technology  G. F. C. Rogers 

The Philosophy of Science and Engineering  Dingmar van Eck 

 

Ayrıca yapılan literatür taramalarından edinilen Bilim Tarihi’ne etkiyen alanlar şunlardır; 

felsefe, sosyoloji, ekonomi, politika gibi farklı disiplinler, bilim ve tarih anlayışı, uygarlık 

tarihi, düşünce tarihi, ekonomi, siyaset, kültür, din tarihi ile felsefe tarihi, mitoloji, din, sanat 

ve metafizik, bilimsel metotlar, teori ile kanıt arasındaki ilişkiler, kültür ve sosyal yapının 

bilim üzerindeki etkileri, dönemlerin felsefe çalışmaları, yaygın ve etkin olan felsefi görüşler, 

bilim insanlarının kişisel yaşamlarının tarihi… 

Nihayetinde Bilim Tarihi ve Felsefesi dersi ancak bu veriler esas alınarak, sonuçları bağlı 

oldukları koşullar çerçevesinde açıklayarak oluşturulabilir, anlatılabilir. Anılan bu alanlar ile 

ders içeriği kurgusu oluşturulması çabası bulgular kısmında açıklanmıştır. 

 

4. BULGULAR 

Aşağıda Bilim Tarihi ve Felsefesi dersi için temel oluşturabilecek bir içerik ve ders notu 

bölümleri eskiz çalışmasının çıktıları sunulmuştur. 

4.1.İçerik Ana Bölümleri 

Bilim ve onun tarihi orijinli bir dersin girişinde öncelikle bilgi ve bilimin anlatıldığı birer 

bölümün bulunması gerektiği düşünülmüştür. Ayrıca bilim ile ilim kavramları arasındaki 

ortak ve farklı yönlerin açıklandığı bir bölümün de BTF dersinin içeriğinde yer almasının 

uygun olacağı fikrine varılmıştır. 

Bilimsel Yöntemin detayı ile anlatıldığı bir ana bölümle; Aksiyom, Hipotez, Tez, Antitez, 

Sentez, Teori ve Kanunun anlatıldığı kısa bölümler konunun teknik tarafının ve 

metodolojisinin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 

Bu bölümlerin ardından Felsefe, Felsefe Tarihi, Bilim Felsefesi, Bilim Felsefesi Tarihi ve 

Epistemolojinin anlatıldığı bölümlerin gelmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.  

İçeriğin ve ders notlarının en uzun bölümü Bilim Tarihinin kendisine ait bölüm olmalıdır. Bu 

bölüm; Eski Uygarlıklarda, Ortaçağda, İslam dünyasında, Rönesans zamanında, Aydınlanma 

Çağı’nda, Endüstri Devrimi esnasında Bilim ve Çağdaş Bilim alt başlıkları ile 

yapılandırılabilir. Bu yapılandırmaya Türklerde Bilim başlıklı bir alt bölüm daha eklenmesi 

öğrencilerin tarihi boyutta bir karşılaştırma yapabilmelerine imkan verebilecektir. 
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Ayrı bir bölümle “bilim-bilim tarihi ve felsefe-felsefe tarihi ilişkisi”nin tartışıldığı bir kısmın 

da içerikte yer alması gerektiği; farklı bölümlerle incelenmiş etkin alanların kendi aralarındaki 

etkileşimlerinin de önemli bir konu arz ettiği düşünülmektedir. 

Her biri ayrı ve kısa bölümler halinde ve bilimle ilişkileri ön plana çıkarılarak; İnsanlık 

Tarihi, Uygarlık Tarihi, Dinler Tarihi, Ekonomi Tarihi, Siyasi Tarih, Sanat Tarihi konuları 

kapsama eklenmelidir. 

4.2.Ek Bölümler 

Yukarıdaki ana bölümlere eklenebilecek “ekler” başlıklı bir kısımda aşağıdaki konular da 

birer kısa bölüm olarak yer alabilir; 

Klasik Mekaniğin temeli ve Bilim Tarihindeki yerinin anlatılacağı bir bölümün ardından; son 

yüzyılda bilimin ana konularını oluşturan ve güncellikleri ile gelişimleri süren Görelilik 

(İzafiyet) Teorisi, Kuantum Mekaniği, Sicim Teorisi ve Gaia Hipotezi gibi konular birer kısa 

bölümle tanıtılabilir/hatırlatılabilir. 

İnsanların ilk çağlardan itibaren gerçek bilimsel düşünce ve uygulamalara ulaşmadan önce 

bunun yerine ikame ederek kainatı, doğayı, kendilerini açıklamakta kullandıkları Mitoloji, 

ayrıca bir bölüm olarak verilmeli, bu bölümün sonuna Türk Yaratılış Destanı da eklenmelidir. 

Öğrencilerin bilim insanları ile tanışmalarını, yaşamlarını, bilime kattıklarını 

öğrenebilecekleri daha hacimli bir bölüm de ekler arasında yer almalıdır. Bilim İnsanı, Bilim 

Alanları, Dünya Bilim İnsanlarının Önemli Bazıları, Türk Bilim İnsanları Listesi, Türk ve 

Müslüman Bilim İnsanlarının Önemli Bazıları ve Bugün En Etkili Bilim İnsanları Listesinde 

Yer Alan Türk Bilim İnsanları alt başlıklarını taşıyabilecek bu bölümle içerik tamamlanabilir. 

Türk bilim insanları arasında özellikle İnşaat Mühendisi orijinli birkaç örneğin bulunması, bu 

alanda mühendislik öğrenimi gören öğrencilerin motivasyonlarına olumlu katkılarda 

bulunacaktır. 

Ders esnasında anılan tüm bu konuların tek tek anlatılmasından ziyade ders notlarında yer 

alması ve gerek ön hazırlık gerek ödev olarak öğrencilerin kişisel okumaları ile anlaşılması ve 

Bilim Tarihi ve Felsefesi ana konusuna etkilerinin değerlendirilmesi için ön etüt yaptırılması; 

farklı öğretim yaklaşımı dizaynları için farklı uygulama seçenekleri olabilir. 

Bu verilerle oluşturulabilecek bir ders içeriği/ders notunun ana başlıkları aşağıdaki gibi 

olabilir. 

Ana Bölümler 

• Bilgi (Bilgi çeşitleri, Gündelik bilgi, Teknik bilgi, Sanat Bilgisi, Dini bilgi, Bilimsel 

bilgi, Felsefî bilgi) 

• Bilim 

• İlim 

• Bilimsel Yöntem (Aksiyom, Hipotez, Tez, Antitez, Sentez, Teori, Kanun) 

• Felsefe (Felsefenin konuları, Amaçları, Felsefe gelenekleri, Uygulamalı Felsefe, 

Meslek olarak felsefe, Felsefenin dalları, (Metafizik, Epistemoloji, Aksiyoloji), Belli 

başlı düşünsel akımlar, Felsefenin çeşitleri, Felsefe akımları, Felsefenin diğer 

alanlarla ilişkisi (Bilim ve Felsefe, Felsefe ve Din, Felsefe ve Sanat)) 

• Bilim Felsefesi (Tanım, Bilim ve Felsefe, Felsefenin konusu olarak Bilim) 

• Epistemoloji (Tanım, Epistemolojinin temel soruları) 

• Bilim Tarihi (Eski Uygarlıklarda Bilim, Ortaçağda Bilim, İslam Dünyasında Bilim, 

Türklerde Bilim, Rönesans Bilimi, Aydınlanma Çağı’nda Bilim, Endüstri Devrimi’nde 

Bilim, Çağdaş Bilim) 

• Felsefe Tarihi (Antik Çağ, Doğu Felsefesi, Orta Çağ Avrupa’sı, İslam’ın Altın Çağı, 

Rönesans ve Aydınlanma Çağı, Modern Felsefe) 

• Bilim-Bilim Tarihi, Felsefe-Felsefe Tarihi İlişkisi 
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• Uygarlık Tarihi (Kavramın Tarihçesi, Özellikleri, Kültürel Kimlik, Kompleks 

sistemler, Tarih, Uygarlıkların Çöküşü, Gelecek, İnsan olmayan uygarlıklar) 

• Bilim Felsefesi Tarihi (Tarihsel Gelişimi, Ortaçağ, Rönesans, Çağcıl Bilimin 

Kuruluşu, Newton, Hume, Kant, Mantıkçı Olgucu Bilim Felsefesi, Doğrulanabilir 

Anlam Kuramı, Bilimsel Açıklama, Bilimsel Kuramların Belitselleştirilmesi, Mantıkçı 

Olgucu Bilim Felsefesine Eleştiriler, Popper, Mantıkçı Olgucu Açıklama Anlayışının 

Eleştirisi, Analitik-Sentetik Ayrımının Eleştirisi, Gözlem Kuram Ayrımının Eleştirisi, 

Bilim Felsefesinde Yeni Yaklaşımlar, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Laudan) 

• Dinler Tarihi (Konusu ve metodu, İlkel Dinler, Antik Mezopotamya ve Mısır Dinleri, 

Mezoamerikan Dinleri, Uzakdoğu Dinleri, Hristiyanlık Öncesi Avrupa’daki Dinler, 

Hristiyanlık Tarihi, İslam Tarihi, 16.-21. Yüzyıllar Arası Dinler, Masonların Tarihi, 

Kudüs Tarihi) 

• Siyasi Tarih (Tarih nedir, Siyasi Tarih nedir, 19.YY’a Kadar Dünyanın Tarihi, 

Devrimler Dönemi, Endüstri Devrimi ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşına Nasıl 

Girildi, Birinci Dünya Savaşı, İki Savaş Arası Dönemi, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk 

Savaş, Çok Merkezliliğe Geçiş, Yumuşama) 

• Ekonomi Tarihi (Tarım Devrimi ve Sonuçları, İlkçağ Ekonomileri, Erken Ortaçağda 

Avrupa Toplum ve Ekonomisi, İleri Orta Çağda Avrupa Ekonomisi, Geç Orta Çağda 

Avrupa Ekonomisi, Modern Çağın Başında Avrupa Ekonomisi, Avrupa’da Ekonomik 

Güç Dengesinin Değişmesi, Sanayi Devrimi, 19. YY’da Ekonomik Değişmeler, 

Sanayileşmenin Yayılması, 20. YY’da Dünya Ekonomisi i- Yapısal Değişmeler ii- 

Savaşlar ve Ekonomik Performans) 

• Sanat Tarihi 

Ekler 

• Klasik Mekanik 

• Görelilik (İzafiyet) Teorisi 

• Kuantum Mekaniği 

• Sicim Teorisi 

• Gaia Hipotezi 

• Mitoloji 

• Yaratılış Mitleri Listesi 

• Türklerin Yaratılış Destanı (Altay Destanı) 

• Bilim İnsanı 

• Bilim Alanları 

• Dünya Bilim İnsanlarının Önemli Bazıları (Arşimet, Kopernik, Kepler, Galilei, 

Leonardo da Vinci, Newton, Marie Curie, Albert Einstein) 

• Türk Bilim İnsanları Listesi 

• Türk ve Müslüman Bilim İnsanlarının Önemli Bazıları (Takiyyüddin Er-Rasıd, Uluğ 

Bey, Farabi, Katip Çelebi, Mustafa İnan, Cahit Arf, Ahmet Şefik Çakmak) 

• Bugün En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Yer Alan Türk Bilim İnsanları (2021) 

İlgili ders notuna ait iki bölümün kapak fotoğrafları aşağıdaki Görsel 1. a ve b’de 

sunulmuştur. 
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Görsel 1. a ve b İlgili ders notlarına ilişkin kapak fotoları 

 

 

5.SONUÇ 

Bu çalışmada Bilim Tarihi ve Felsefesi dersi alacak İnşaat Mühendisliği öğrencileri için bir 

ders ve ders notu içeriği oluşturulması amaçlanmıştır. Bunu için; Bilim, Bilim Tarihi, Felsefe, 

Bilim Felsefesi ve Epistemoloji alanları esaslı bir yapılandırmaya ek olarak, bilimin seyrine 

etkiyen başka alanlar da konuya dahil edilmiştir.  

Ana konulardan, tarihleri ile birlikte Bilim Tarihi’ni etkileyici alanlara ulaşan bir konu 

bölümlemesine ek olarak; bazı bilim insanlarını da tanıtıp örnek olarak gösteren bölümlerin 

yer aldığı bir kapsam içeriğinin çatısı kurulmak istenmiştir. 

Amaç birinci derecede İnşaat Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilerin istifadesi olmakla 

birlikte üniversitelerin başka alanlarında (Ör. başka Mühendislik dalları, Astronomi, Tıp, 

Fizik, Matematik vb.) okuyan öğrenciler için de küçük değişikliklerle adapte edilebilecek bir 

ders içeriğine ve ders notu bileşenleri önerisine ulaşılmıştır.  

Tabii ki insani ve sosyal olguların gelişimine etkiyen çok fazla alan bulunmaktadır. Bu 

çalışma dahilinde daha çok öne çıkan alanlar, literatür araştırmaları ve kaynak taramaları ile 

daha önemli olduğu kanaatine varılanlardır. Etüt yapılan içeriği daha geliştirmek ve 

detaylandırmak mümkündür. 

Bilim Felsefesi, Bilim Tarihi’nin farkında olmalıdır ve bunun tersi de geçerlidir. Imre 

Lakatos'un konuyu akılda kalıcı bir şekilde ifade ettiği gibi “Bilim Tarihi olmaksızın Bilim 

Felsefesi boştur; Bilim Felsefesi olmadan Bilim Tarihi kördür”[50]. 
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ÖZET 

Birim alan yöntemi, plan alanı ilişkisiyle maliyeti belirleyen ve uygulamada en çok kullanılan 

bir yöntemdir. Planın biçimsel yönden özellik göstermediği ve kat yükseklikleri arasındaki 

farklılaşmaların az olduğu durumlarda kullanılabilmektedir. Bu yöntemde kullanılacak 

projelerin tamamlanmış olması gerekliliği bulunmaktadır. Bu çalışmada Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından 2005-2020 yılları arasında ilan edilen 3-A sınıfı (Konutlar / üç kata 

kadar- üç kat dahil- asansörsüz) yapıların “m2 inşaat maliyeti bedellerinin TL ve USD bazında 

değişimleri incelenmiştir. Gerek TL/USD paritesi değişimleri, gerek ulusal ve global 

enflasyon değerlerinin değişimleri gerekse inşaat sektörü ve mevzuatta yer alan 

değişiklikler/gelişmeler bazında konut birim alan maliyetlerinin değişimi, ilgili yıllar için 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda edinilen bulgulardan biri; Kur artışı, gerçek rakamlar, 

rayiç bedeller vb. incelendiğinde endekslerden alınan bilgilere göre güncellenen rakamların 

gerçekle bağdaşıklığının olmadığı, yani endekslerdeki verilerin gerçek enflasyon olmadığıdır. 

İnşaat maliyetleri, gerçekte USD bazlı düşmemektedir ve TL birim maliyetlerde gerektiği 

kadar artışın tablolara yansıtılmamış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bakanlıkça açıklanan 

rakamların, incelenen 15 yıllık süreç dahilinde nasıl hareket ettiği değerlendiğinde; inşaat 

maliyetleri güncellenirken ilgili verilerin yetersiz kalacağı ve hesaplama yapan kimseleri 

yanıltacağı anlaşılmaktadır. Endeks verileri yerine yabancı paralara (USD) ait kurlardaki 

değişimlerin takip edilmesi gerekliliği, gerçeğe daha yakın maliyet tahminlerinin 

gerçekleştirilebilmesi için daha güvenilir bir yol olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yapı Maliyeti, Birim Alan Yöntemi, İnşaat Maliyet Endeksleri 

 

INVESTIGATION OF THE CHANGE OF UNIT VALUES OF THE UNIT AREA 

METHOD USED İN ESTIMATING THE COSTS OF HOUSING BUILDINGS 

BETWEEN 2005-2020 

ABSTRACT 

The unit area method is a method that determines the cost with the plan area relationship and 

is the most used method in practice. It can be used in cases where the plan does not show any 

formal features and the differences between floor heights are low. Projects to be used in this 

method must be completed. In this study, the changes in the “m2 construction cost costs” in 
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TL and USD basis of 3-A class (Residences / up to three floors - including three floors - 

without elevator) buildings announced by the Ministry of Environment and Urbanization 

between 2005-2020 were examined. The changes in housing unit area costs on the basis of 

both TL/USD parity changes, changes in national and global inflation values, and 

changes/developments in the construction sector and legislation have been evaluated for the 

relevant years. One of the findings obtained at the end of the study; Exchange rate increase, 

real figures, fair values, etc. When examined, it is seen that the updated figures according to 

the information obtained from the indices do not correspond to reality, that is, the data in the 

indices are not real inflation. Construction costs do not actually decrease in USD and it is 

concluded that the necessary increase in TL unit costs has not been reflected in the tables. 

When the figures announced by the Ministry are evaluated within the 15-year period 

examined; It is understood that while updating the construction costs, the relevant data will be 

insufficient and will mislead those who make the calculations. The necessity of following the 

changes in the exchange rates of foreign currencies (USD) instead of index data will be a 

more reliable way to make cost estimations closer to the truth. 

Keywords: Building Cost, Unit Area Method, Construction Cost Indices 

1.GİRİŞ 

Her ihtiyacın giderilmesinin bir bedeli bulunmaktadır. Bir binanın, bir yapının ya da komplike 

bir projenin maliyeti de büyük değerlerle ifade edilebilecek boyutlardadır. Genel ifade ile bir 

yapı vücuda getirmek pahalı bir iştir. Yatırım kaynaklarının kısıtlı ve teorik olarak insan 

ihtiyaçlarının da sonsuz olduğu göz önüne alındığında, maliyetlerin çok titiz çalışmalarla 

belirlenmesi, programlanması ve kontrol edilmesi gerekliliği büyük önem arz etmektedir. 

[Çelik, 2006] 

Günümüzde, teknolojik gelişmelerin yapı sektörünü etkilemesi ile yapı üretim süreci 

değişmekte ve daha nitelikli yapılar üretilmektedir. Ancak, kaynakların kıt olması, 

beraberinde yapı üretim sürecini de sınırlayarak, kaynaklardan rasyonel bir şekilde 

yararlanma zorunluluğunu getirmiştir. Bu zorunluluktan, özellikle yapı üretim sürecinin 

yapım evresinde, maliyet tahmini ile maliyetin planlanmasına ve denetimine yönelik olarak 

gerçekleştirilen çalışmaların önemini arttırmaktadır. Yapı maliyeti tahmini, bir yapının gerçek 

maliyetinin belirli koşullar altında kısa dönem tahmini olarak tanımlanır. [Willey, 1957] 

İnşaat sektöründe bir bina yapma işi daha fikir aşamasındayken finansal modelin doğru bir 

şekilde kurulması, nakit akışından kaynaklanan sorunların giderilmesi ve milli servet 

kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşınmaktadır. Bu ise maliyet tahmininin doğru 

bir şekilde yapılmasıyla mümkün olabilecektir. [Polat, 2005] 

Değişik amaçlarla yapılan maliyet sınıflandırmaları, yönetimlere; planlama, karar verme ve 

kontrol konularında çeşitli yararlar sağlamaktadır. İnşaat maliyetleri pek çok faktöre bağlı 

bulunmaktadır. Günün ekonomik şartları, inşaatın yapıldığı yer ve zaman, inşaatçı firma ve 

kullandığı teknoloji ile yapı konstrüktif ve biçimsel özellikleri bunlardan bazılarıdır. 

[Ashworth, 1999] 
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1.1. BİRİM ALAN YÖNTEMİ (BAY) 

Birim alan yöntemi, plan alanı ilişkisiyle maliyeti belirleyen ve uygulamada en çok kullanılan 

yöntemdir. Planın biçimsel yönden özellik göstermediği ve kat yükseklikleri arasındaki 

farklılaşmaların az olduğu durumlarda kullanılabilmektedir. Bu yöntemde kullanılacak 

projeler % 100 tamamlanmış olmalıdır. [Roney, 1992] 

Bu model konut, fabrika, depo, hastane, okul, kule vb. inşaat projelerinde uygulanabilir.  

Bu yöntem aşağıdaki aşamalar doğrultusunda ön maliyet tahmininde uygulanır. 

1) Proje tipi seçilir. (konut, otel, hastane vb.) 

2) Belirli kıstaslar göz önüne alınarak benzer projeler proje veri tabanından süzülür. 

3) Bu aşamada belirlenen yapıların yatay iz düşümdeki kat alanlarının toplamı hesaplanır.  

4) Seçilen projelerin maliyetleri alanlarına bölünerek birim alan maliyetleri bulunur. 

5) Birim alan maliyetleri DİE Bina İnşaat Maliyet İndeksi ve İTO indeksleri ile belli bir 

tarihe, trend analizi ile gelecekteki bir tarihe güncellenir. 

6) Güncellenen birim fiyatlı maliyetlere sahip projeler istatistiksel yazılımda değerlendirilerek 

ortalama birim maliyet belirlenir. 

7) Yeni projenin yatay iz düşümdeki kat alanlarının toplamı hesaplanır. Parsellenmiş bölgede 

bölgenin imar yönetmeliklerine göre inşa edilecek arazi üzerinde taban alanı  (m2) TAKS 

katsayısına göre belirlenir. Fakat yoldan çekme mesafelerine göre 7. aşamadaki hesap 

yinelenir daha sonra KAKS katsayısına göre de binanın yüksekliği ve kat yüksekliğinden kat 

sayısı hesaplanır. Parsellenmemiş bölgelerde belediyeler ve valiliklere göre belirlenir. 

Bodrum kat sayısı da arazinin durumuna ve binanın arazideki yönüne göre bulunur. Binadaki 

betonarme plaklar ile birlikte temel ve çatı alanlarının toplamı ile toplam inşaat alanı (TİA) 

hesaplanmaktadır.  

8) Yeni projenin TİA istatistiksel analizden bulunan birim maliyetle çarpılarak ön tahmin 

değeri bulunur. 

Avantajları: 

• Hacim ve birim yöntemlerine göre daha hassastır. 

• Maliyetin döşeme alanı ile olan ilişkisi hacmi ile ilişkisinden daha fazladır. [Topçu, 

1989] 

• Bu yöntem bina planının biçimsel açıdan farklılık göstermediği ve kat yüksekliklerinin 

arasındaki değişiklikler büyük değilse kullanılabilir.  

• Plan şeması, büyüklük vb. gibi faktörler, göz önüne alındığından bu yöntem sonucu 

elde edilen tahmin güvenilir olmaktadır. [Seyyar, 2000] 
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Dezavantajları: 

• Bu yöntemde üçüncü boyuta ait özellikler yoktur. Bu da bina kabuğunda oluşan ve 

farklı malzeme girdilerinden dolayı denetlenemeyen bir takım maliyet sapmalarının 

oluşmasına neden olmaktadır. [Eski, 1993] 

• Plan şeklindeki değişiklikleri ve toplam bina yüksekliğini doğrudan hesaba almaz. 

[Eski, 1993] 

• İnşaat yeri ve koşulları, inşaat yöntemleri, malzemeler, dış yüzey kalitesi, tesisat 

özellikleri ve kalitesi gibi birçok değişkene dağıtım yapılması gerektiğinden dolayı 

mevcut binaların bilinen fiyatlarının değerlendirilerek m2 birim fiyatının tespit 

edilmesi zordur. 

• Avan proje evresinde maliyet hesabı yapılacak aynı alana sahip iki binanın bu yöntem 

sonucu maliyeti aynı olmasına rağmen gerçekte farklı olmasından dolayı projeler 

arasında seçim yapılamaz. [Eski, 1993] 

• Kat yüksekliği, plan biçimi, büyüklüğü, inşaatların kalite sınıfları arasındaki farklar 

gibi etkenler göz önüne alınmadığı için sonuçlar yeteri kadar hassas değildir. [Erdem, 

1996] 

• Alan yöntemi, bina kat yüksekliği çok fazla ise güvenilir değildir. [Topçu, 1989] 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı m2 maliyet verileri bir yıl için belirlenmekte bu nedenle 

bu bilgiler tahminin gerçekleştirileceği gün için güncel nitelik taşımamaktadır. 

Elemanların toplam maliyetlerinin, metrekare döşeme alanı başına ifade edilmesinin iki 

nedeni vardır. Birincisi, diğer yapılarla uygun bir karşılaştırma yapabilmektir. İkincisi ise, 

sadece birim fiyatlar ele alındığında, herhangi bir kayıp ya da kazanç olup olmadığını 

anlamanın mümkün olmamasıdır. Herhangi bir elemanın seçiminin, binanın metrekare 

maliyetini nasıl etkileyeceğini görmek, ancak elemanın metrekare döşeme başına maliyetini 

hesaplamakla mümkün olabilir. Belirlenen maliyet tabanının üstüne çıkılmışsa, yapılan 

hesaplar gözden geçirilerek bu artışın hangi elemandan dolayı meydana geldiği belirlenir. 

Yeniden tasarıma dönülerek, yapılan değişiklikler doğrultusunda hesaplar tekrarlanır ve yeni 

bir maliyet planı hazırlanır. [Topçu, 1989] 

BAY göre maliyet yukarıda bahsedildiği gibi hesaplanacağı gibi, her sene Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı (ÇŞB) tarafından yılın ilk aylarında yayımlanan tebliğlerdeki birim maliyetlere göre 

de hesap edilebilmektedir. Bu tebliğlerde maliyeti hesap edilecek yapı sınıflarının hemen 

hemen tümü ya da benzeri yer almaktadır.   

2.AMAÇ VE YÖNTEM 

Ülkemiz inşaat sektörünün %75 gibi büyük bir oranını konut inşaatları, imalatın büyük 

çoğunluğunu ise betonarme yapılar oluşturmaktadır  [Uğur, 2009]. Sektörde çoğunlukla imal 

edilen yapıların maliyetinin doğru tahmini projelerin geleceği için önem arz edecektir. Bu 

bağlamda birim alan bedelinin doğru analiz edilmesi kısıtlı kaynakların doğru alanlarda 

kullanılmasına olanak sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, ilgili yıllar arasındaki dolar kuru ile birim alan maliyetinin değişimi 

hesaplanmıştır. 3-A yapı sınıfına ait birim maliyet verileri, tebliğin açıklandığı aydaki ilk 

günün USD kuruna bölünerek birim maliyet $/m2 cinsinden hesaplanmıştır. Yıllar arasında 
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değişen grafikler ile çizelgeler oluşturulmuş, bina birim alan maliyetlerinin iki farklı para 

birimine göre değişimi ortaya çıkarılmıştır. 

Oluşturulan çizelgeler sonucunda birim alan maliyetlerinin ve dolar kurunun, özellikle 2014 

yılı sonrasında düzenli şekilde yükseldiği görülmektedir. Buna paralel olarak imalat 

girdilerinde de artış yaşandığı aşikardır.  

2020 yılı 3-A sınıfı yapı birim maliyeti ile gerçek yapı maliyeti karşılaştırılmıştır. Ardından 

2006 senesindeki rakam doların artış oranı ile 2020 senesi için hesap edilmiştir. 3-A yapı 

sınıfına ait birim maliyet ile hesaplanan bedel ve gerçek maliyet arasında %50’ye yakın 

farklılık oluştuğu görülmüştür.   

Sonrasında, 2006 yılına ait dolar kurunun 2020 senesine oranlanması yapılmış ve bu oran ile 

2006 yılına ait 3-A sınıfı yapı birim bedeli ileri tarihe endekslenmiştir. Bulunan birim bedel 

ile inşaat alanının çarpılması sonucu elde edilen maliyet ile gerçek maliyet arasında %5’ten 

daha az fark olduğu görülmüştür.  

Bir başka değişle, dolar kuru ile endekslenen birim alan maliyetleri, yeniden değerleme 

oranları ile güncellenen resmi verilerinden daha gerçekçi sonuç vermektedir. Birim alan 

maliyeti verilerinin dolar kurundaki değişime göre endekslenmesinin daha doğru sonuç 

vereceği görülmektedir. 

3.BULGULAR 

3-A sınıfı (Konutlar / üç kata kadar- üç kat dahil- asansörsüz) yapıların birim alan maliyetinin 

TL ve $ cinsinden değişimleri Çizelge-1’de yer almaktadır.   

Çizelge-1 2006-2020 arası 3-A sınıfı konutların TL ve $ bazında birim maliyetleri 

 

sıra 

no Sene Ay 

birim 

maliyet 

tl/m2 

Önceki 

yıla 

göre 

fark TL 

br. malyt 

değişim 

(%) TL 
USD 

kuru 

birim 

maliyet 

$/m2 

Evvelki 

yıla 

göre 

fark $ 

br. 

malyt 

değişim 

(%) $ 

USD 

kurunun 

değişimi 

$/m2 

değişim 

(%) 

1 2006 mart 334,00 0 0 1,31 254,96 0 0 0 0 

2 2007 mart 375,00 41,00 12,275 1,42 264,08 9,12 3,578 0,11 8,397 

3 2008 mart 399,00 24,00 6,400 1,20 332,50 68,42 25,907 -0,22 -15,493 

4 2009 mart 437,00 38,00 9,524 1,70 257,06 -75,44 -22,689 0,50 41,667 

5 2010 nisan 448,00 11,00 2,517 1,52 294,74 37,68 14,657 -0,18 -10,588 

6 2011 nisan 482,00 34,00 7,589 1,54 312,99 18,25 6,192 0,02 1,316 

7 2012 nisan 475,00 -7,00 -1,452 1,78 266,85 -46,13 -14,740 0,24 15,584 

8 2013 nisan 490,00 15,00 3,158 1,81 270,72 3,86 1,448 0,03 1,685 

9 2014 mayıs 550,00 60,00 12,245 2,12 259,43 -11,28 -4,168 0,31 17,127 

10 2015 mart 590,00 40,00 7,273 2,51 235,06 -24,37 -9,395 0,39 18,396 

11 2016 nisan 630,00 40,00 6,780 2,83 222,61 -12,44 -5,294 0,32 12,749 

12 2017 mayıs 694,00 64,00 10,159 3,56 194,94 -27,67 -12,430 0,73 25,795 

13 2018 nisan 800,00 106,00 15,274 3,96 202,02 7,08 3,630 0,40 11,236 

14 2019 mart 980,00 180,00 22,500 5,33 183,86 -18,16 -8,987 1,37 34,596 

15 2020 mart 1100,00 120,00 12,245 6,24 176,28 -7,58 -4,124 0,91 17,073 
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 Çizelge-1’de yıllar, tebliğin hangi ayda yayınlandığı, bedeller, TCMB verilerinden 

derlenen ilgili ayın ilk iş günü $ satış kuru, fark ve değişim oranları kaydedilmiştir. 

 Yapılan çalışmalar ve değerlendirmelere göre 2006 yılından günümüze kadar dolar 

kuru 2008 ve 2010 seneleri hariç sürekli artış kaydetmiştir. 2008 ve 2010 yıllarında ise 

FED’in parasal genişlemesinden dolayı piyasaya nakit sürmüş olmasının etkisi ile kurda geri 

çekilme yaşanmıştır. $/TL değişimi Görsel-1’de yer almaktadır. 

 

Görsel-1 2006-2020 USD Kur Değişimi 

$/TL kuru; 2006-2014 yılları arasında daha çok lineer, 2014 yılı sonrasında parabolik şekilde 

hareket etmiştir. 

2006 yılından 2020’ye kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açıklanan yapı birim 

maliyetlerinde 2012 senesi haricinde muhtelif artışlar yaşanmıştır. Bu süre zarfında ise dolar 

bazlı birim maliyetler küçük bir artış gösterse de kurdaki artışında etkisiyle 2020 senesi 

itibariyle gerilemiştir. 2006 yılından TL bazlı birim maliyet 334,00 tl/m2, $ bazlı birim 

maliyet 254,96 $/m2 ; 2020 senesinde TL bazlı birim maliyet 1.100,00 tl/m2, $ bazlı birim 

maliyet 176,28 $/m2’dir. Verilerin toplandığı yıllar arasındaki TL birim maliyetteki oran 

(2020/2006 maliyet) 3,29 iken $ birim maliyetteki oran (2020/2006 maliyet) 0,69’dur.   

 

Görsel-2 İnşaat Birim Maliyetinin 2016-2020 TL ve USD Bazında Değişimi 

Bahsedilen durum Görsel-2’de rahatlıkla fark edilebilecektir. TL birim maliyet Görsel-1’de 

yer alan dolar kuru grafiği gibi hareket ederken, $ birim maliyeti 2015 senesinden sonra 
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başladığı değerin (254,96 $/m2) altına düşmüştür. 2012-2013 senelerine kadar çizgiler 

arasında en azından sabit bir orandan söz konusudur. Ancak dolar bazlı birim maliyet 2014 

senesinden sonra genellikle düşüş kaydetmiştir. Görsel-3’te senelere göre birim maliyetteki % 

değişim çizilmiştir. 

 

Görsel-3 2006-2020 İnşaat Birim maliyetlerindeki % Değişim 

2017 senesinden 2018 senesine geçerken $ birim maliyetleri %3,63 artış göstermiş, bunun 

haricinde ise düşüş kaydetmiştir.  

4.SONUÇ 

Kur artışı, gerçek rakamlar, rayiç bedeller vb. incelendiğinde endekslerden alınan bilgilere 

göre güncellenen rakamların gerçekle uyuşmadığı, yani endekslerdeki verilerin sektörün 

gerçek maliyet artışını yansıtmadığı anlaşılacaktır. 2020 senesi ortalarında 1.600,00 – 

2.000,00 TL/m2 gibi rakamların ortaya çıktığı yapı sektöründe, 3 kata kadar olan asansörsüz 

betonarme konut maliyetinin 1.100,00 TL/m2 olması sektörün imalat girdi maliyetleri ile 

uyuşmamaktadır. 

Nitekim, 255,29 m2 inşaat alanına sahip bir çok katlı konut yapısının maliyeti 2020 yılı 3-A 

yapı sınıfı ile hesap edildiğinde 280.819,00 TL hesaplanmaktadır. Yine aynı yapının metraj 

yapılmak suretiyle oluşturulan gerçek maliyeti ise 416.718,45 TL hesap edilmektedir. Gerçek 

maliyette birim bedel 416.718,45 TL / 255,29 m2 = 1.632,33 TL/m2’dir. Gerçek maliyet 

rakamı, tebliğde açıklan bedellerin 1,484 katı, yani %48,40 fazlasıdır. 

Bu bilgiler ışığında dolar kurundaki artışa bakıldığında verilerin toplandığı ilk yıl olan 2006 

senesi Mart Ayının ilk günü $ kuru 1,31 TL; 2020 yılı Mart Ayının ilk günü Dolar kuru 6,24 

TL düzeyindedir. Bu tarihler arasındaki artış oranı 6,24/1,31 = 4,76 misli olacaktır. Bu oran 

2006 yılına ait TL bazından birim alan maliyetine uygulandığında 2020 yılı TL birim 

maliyetinin 4,76 x 334,00 tl/m2 = 1.589,84 TL/m2 olması gerektiği tespit edilecektir. Dolar 
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kuru cinsinden TL’ye çevrilerek hesap edilen ilgili birim maliyet ise gerçek maliyetler ile 

hesap ettiğimiz 1.632,33 TL/m2 değerine çok yakındır. Aradaki fark %5’ten daha küçük bir 

değerdir.  

Tablodaki verilere bakıldığında ülkemizde maliyetlere $ kurunun etki etmediği, dolayısıyla 

maliyetler TL olarak yükselse bile $/m2 bedelinde artış olmadığı, negatif bir hareket olduğu 

düşünülebilir. Ancak bu doğru bir tespit olmayacaktır. Çoğu girdinin dolardan etkilendiği 

aşikardır. İnşaatlarda yoğunlukla kullanılan makine, araç, demir, mazot gibi girdilerin tümü $ 

ile birlikte hareket etmektedir. Yani maliyetler gerçekte dolar bazlı düşmemektedir, TL birim 

maliyetlerde gerektiği kadar artışın tablolara yansıtılmamış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Bu da endeks rakamlarının doğruluğuna şüphe ile yaklaşmamızdaki haklılık payımızın ne 

denli doğru olduğunun kanıtı niteliğindedir. 

Tebliğ ile açıklanan birim maliyet rakamlarının, incelenen 15 sene dahilinde nasıl hareket 

ettiği değerlendirilmiştir. Birim maliyetler güncellenirken ilgili verilerin yetersiz kalacağı, 

hesaplama yapan kişiyi doğru şekilde yönlendirmeyeceği görülmektedir. Endeks verileri 

yerine yabancı paralara, özellikle $ (USD) kurlarındaki değişimlerin maliyet hesaplamasında 

kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Farklı yapı türleri ve maliyet hesaplama yöntemlerinin, gerçek maliyetler ile karşılaştırılması 

sonucunda akademik çalışmalar yürütülerek literatüre katkı sunulabilir. Bu sayede inşaat 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların imalat maliyetlerini gerçeğe yakın şekilde 

hesaplayarak doğru yatırımlara yönlendirilmesi ve gereksiz kaynak kullanımından kaçınması 

sağlanabilir. Kısıtlı kaynakların etkin, verimli kullanılmasının kısa ve uzun vadede olumlu 

sonuçlar vereceği düşünülmektedir.  
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POTASYUM KANALLARININ KOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNDEKİ ROLÜ 
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ÖZET 

 

Aksiyon potansiyelinin repolarizasyonundan sorumlu olan potasyum iyonları ve bu iyonlara 

selektif kanallar pek çok eksitabl hücrede bulunmaktadır. İyon kanalının alt tipi fizyolojik 

yanıta da yansır. Örneğin voltaja duyarlı potasyum kanallarının aktivasyonu veya inhibisyonu 

membran potansiyelini ve hücrenin eksitabilitesini regüle eder. Nöronal potasyum 

kanallarının aktivasyonu sonucunda hücre membranı hiperpolarize olurken, kanalların 

inhibisyonu hücrenin depolarize olmasını sağlar. Son yıllarda yapılan çalışmalarda nöronal 

potasyum kanallarının kognitif fonksiyonlar üzerinde önemli bir rolünün olduğu 

gösterilmiştir. Yaşlılık ile birlikte ortaya çıkabilen öğrenme ve bellek bozukluklarında 

potasyum kanal blokörlerinin etkili olabileceği yönünde bulgular mevcuttur. Bu çalışmada 

potasyum kanalları ve çeşitli potasyum kanal inhibitörü toksinlerin kognitif fonksiyonlar 

üzerindeki etkileri tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Potasyum kanalları, öğrenme, bellek 

 

 

ABSTRACT 

(THE ROLE OF POTASSIUM CHANNELS ON COGNITIVE FUNCTIONS) 

 

Potassium ions, which are responsible for the repolarization of the action potential, and 

channels selective for these ions are present in many excitable cells. The subtype of the ion 

channel can be reflected in the physiological response. For example, activation or inhibition 

of voltage-sensitive potassium channels regulates membrane potential and excitability of the 

cell. As a result of the activation of neuronal potassium channels, the cell membrane becomes 

hyperpolarized, while the inhibition of the channels causes cell depolarization. Recent studies 

have shown that neuronal potassium channels have an important role on cognitive functions. 

There are findings that potassium channel blockers may be effective in learning and memory 

disorders that may occur with old age. In this study, the effects of potassium channels and 

various potassium channel inhibitor toxins on cognitive functions will be discussed. 

 

Keywords: Potassium channels, learning, memory 
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1. GİRİŞ 

 

Potasyum iyonlarına selektif kanallar potasyum iletkenliğini artırarak hücreyi hiperpolarize ederler ve 

böylece hücre tekrar istirahat membran potansiyeline geri dönebilir [1]. Hemen hemen en küçük 

canlılar olan virüslerden memelilere kadar evrimsel sürecini koruyan potasyum kanalları birçok 

fizyolojik olayda da önemli roller üstlenir [2, 3]. Voltaja veya sodyum iyonlarına duyarlı, kalsiyum 

ile aktive olan ve çeşitli kinetik özelliklere sahip farklı potasyum kanal alt tipleri vardır ve tüm bu 

kanallar kendilerine spesifik farmakolojik ve/veya fizyolojik özelliğe sahiptir [4-6]. Hücre 

membranlarında yerleşim gösteren potasyum kanallarının genellikle üç farklı fizyolojik durumundan 

söz edilir. Bunlar; istirahat (dinlenim), aktif veya inaktif durumlar olup kanallar dinlenim 

durumundayken kapalıdır. Kanalın aktivasyonu ile açılırlar. Potasyum kanallarının açılıp 

kapanmasını sağlayan bir kapı mekanizması vardır [7]. Tüm potasyum kanalları arasında özel bir yeri 

bulunan kalsiyum ile aktive edilen potasyum kanalları hücre içi kalsiyum sinyallerini membran 

potansiyeli değişimleri ile eşleştirerek, periferik ve santral sinir sisteminde membran potansiyelini ve 

eksitabilitesini regüle ederler [8, 9]. Bununla beraber kalsiyum ile aktive edilen potasyum 

kanallarının santral sinir sisteminde nörotransmitter salgılanmasına da aracılık ettiği gösterilmiştir [9]. 

Santral sinir sisteminde bulunan nöronal potasyum kanallarının aktivasyonu sonucunda hücre 

membranı hiperpolarize olur, hücrenin eksitabilitesi azalır ve aksiyon potansiyelinin süresi kısalırken, 

kanalların inhibisyonu sonucunda hücre membranı depolarize olur, nörotransmitter salgılanması artar 

ve aksiyon potansiyelinin süresi uzar [10]. 

 

Kognitif fonksiyonlar yaşa bağlı olarak azaldığı gibi kardiyovasküler, endokrin veya pek çok 

nörolojik / nörodejeneratif hastalıktan dolayı veya da geçirilmiş bir travma sonucunda bozulabilir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda kognitif fonksiyonlar ile ilgili çeşitli hücresel veya moleküler 

mekanizmalar ortaya atılmıştır. Potasyum kanallarının kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisi gözardı 

edilemeyecek kadar fazladır. Örneğin, nöronal potasyum kanallarının açılıp kapanmasına bağlı 

olarak değişen nöronal eksitabilite kısa süreli bellek mekanizmalarında ve sinaptik plastisite üzerinde 

önemli bir role sahiptir [11-13]. Bu çalışmada potasyum kanallarının ve bu kanallara spesifik çeşitli 

ajanların / toksinlerin kognitif fonksiyonlar (öğrenme ve bellek) üzerindeki etkilerini inceledik. 

 

2. AMİNOPİRİDİNLER 

 

Aminopiridinler, piridinin monoamino ve diamino türevlerinden meydana gelen, voltaj kapılı 

potasyum kanallarını, özellikle de hızlı voltaj kapılı potasyum kanallarını doza bağlı olarak 

inhibe eden maddelerdir. Aminopiridinler arasında 4-aminopiridin (4-AP) ve 3,4-

diaminopiridin (3,4-DAP) nörobilim alanında en fazla çalışılan inhibitörlerdir [14]. 

Aminopiridinler eksitabl hücre membranlarındaki potasyum kanallarını bloke ederek ve/veya 

dendritlerdeki kalsiyum akımını artırarak aksiyon potansiyelinin süresini uzatırlar. Bununla 

beraber 4-AP’in beyinde GABA, glutamat ve asetilkolin salgılanmasını artırdığı, 3,4-DAP’in 

ise ek olarak ileri yaşa bağlı ortaya çıkan nörolojik hasarı önlediği gösterilmiştir. Bu olumlu 

etkinin bozulmuş olan kalsiyum homeostazının aminopiridinler tarafından onarılması ile 

mümkün olduğu düşünülmektedir [15]. Önceki çalışmamızda farelere uyguladığımız 4-AP ve 

3,4-DAP’in skopolamin ve elektrokonvülsif terapi ile meydana getirilen amneziyi önlediğini 

ve bu etkinin kuvvetle muhtemelen beyinde asetilkolin sentez ve salgılanmasındaki bir artışa 
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bağlı olabileceğini göstermiştik [16]. Bununla beraber son yıllarda yapılan çalışmalarda yeni 

sentezlenen aminopiridin türevlerinin bellek fonksiyonlarını artırdığı, antioksidan ve 

nörorejeneratif etkilere neden olduğu bulunmuştur [17, 18]. 

 

3. TETRAETİLAMONYUM (TEA) 

 

Kuvaterner amonyum iyonu olan TEA, sinir ve kas hücrelerinde voltaja bağlı potasyum 

kanallarını inhibe eden bir madde olup [19] deneysel çalışmalarda farelerde oluşturulan 

amneziyi önleyerek öğrenme ve bellek ile ilgili proseslerde rol oynadığı gösterilmiştir [20]. 

Bununla beraber sinaptik plastisite basamaklarından birisi olan uzun süreli potansiyalizasyonu 

(LTP) indüklediği de ifade edilmektedir [21]. 

 

4. APAMİN 

 

Apamin, kalsiyum ile aktive edilen potasyum kanallarını selektif olarak inhibe eden ve arı 

(Apis mellifera) venomundan elde edilen bir toksindir [4, 22, 23]. Santral sinir sisteminde 

özellikle düşük kondüktanslı potasyum kanalları üzerinde etkilidir ve kan-beyin bariyerini 

kolaylıkla geçebilir. Beyinde özellikle hipokampal nöronlardaki kalsiyum ile aktive edilen 

potasyum kanallarını bloke ederek hipokampal CA1 nöronlarında sinaptik plastisite 

oluşumuna katkıda bulunur [24], bu nedenle Alzheimer gibi öğrenme ve bellek 

fonksiyonlarının bozulduğu nörodejeneratif hastalık modellerinde apamin koruyucu 

(nörorejeneratif) etkiye sahiptir [25]. 

 

5. KARİBDOTOKSİN 

 

Leiurus quinquestriatus türü akrep venomundan elde edilen ve oldukça lipofilik bir madde 

olan karibdotoksin, nöronlarda ve diğer hücrelerde yüksek kondüktanslı kalsiyum ile aktive 

edilen potasyum kanallarını bloke eder. Yapılan çalışmalarda, apamine duyarlı olmayan fare 

veya sıçan motor sinir terminallerindeki kalsiyum ile aktive edilen potasyum akımlarının, 

karibdotoksine duyarlı olduğu, ancak bu akımların normal fizyolojik şartlarda aktive olmadığı 

belirtilmektedir. Bunun nedeninin ise karibdotoksinin normal ekstraselüler kayıtlarda, aksiyon 

potansiyellerinde bir değişiklik oluşturmadığı ve nörotransmitter salgılanmasını etkilemediği 

fikri yatmaktadır [19, 22]. Bununla beraber karibdotoksinin minoksidil ve pinasidil ile 

oluşturulan amneziyi önlediği de gösterilmiştir [20]. 

 

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

 

Araştırmalar, potasyum kanallarının öğrenme ve bellek ile ilgili kognitif proseslerde önemli 

bir role sahip olduğunu, potasyum kanallarını inhibe eden maddelerin ise kognitif 

fonksiyonları artırdığını göstermektedir. Bunun yanında, potasyum kanallarına spesifik 

ajanların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarda yeni bir tedavi seçeneği olabileceğini 

ortaya koymaktadır. 
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ÖZET 

Çevre sorunları gün geçtikçe önem kazanmakta ve diğer sektörlerde olduğu gibi çeşitli 

madencilik aktivitelerinde de çözümler aranmaktadır. Genel olarak çevre sorunlarının temel 

nedeni, doğada var olan dengenin insan eliyle bozulmasıdır. Madencilik faaliyetleri, diğer 

endüstriyel aktivitelerde olduğu gibi çevrenin harap olmasında önemli rol oynamaktadır. 

Koruyucu önlemler alınmadan yapılan madencilik aktiviteleri, çevreyi doğrudan veya dolaylı 

olarak kirlilik ve bozulma şeklinde etkiler. Doğada madencilik, toprağın yapısını ve yüzey 

şeklini, toprak ve su kalitesini bozabilir ve bitki örtüsüne zarar verebilir. Dolaylı bozulma, 

bitki örtüsünü, su kalitesini, toprağı, yerel iklimi, yeryüzü şeklini ve insan ve hayvan sağlığını 

zararlı yönde etkileyerek kendini gösterir. Madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki 

etkisinin boyutu, uygulanan madencilik yöntemine (yeraltı veya açık işletme madenciliği) 

bağlı olarak değişmektedir. Açık ocak madenciliği çevre üzerinde daha büyük bir etkiye sahip 

olabilir. Atıkların yağmurla taşınması ve çözünmüş bileşiklerin sulara karışması, çevre 

üzerinde daha geniş bir etkiye neden olur. Patlatma ve yükleme sırasında açığa çıkan tozlar, 

rüzgârlarla daha geniş bir alana savrularak toprağı ve florayı kirletir. Proses suyunda bulunan 

kirletici reaktifler ve cevher işleme tesislerinden atılan atık maddeler de çevreyi 

kirletmektedir. Bu nedenle proses suyunun doğaya verilmeden çöktürme havuzlarında 

dinlenmesi ve arıtılması gerekmektedir. Madencilik faaliyetlerinin çevre üzerindeki zararlı 

etkilerinin boyutu, cevherin doğasına, zeminin yapısına, hidrolojik özelliklerine ve ayrıca 

mevcut toprak, bitki örtüsü ve iklim koşullarına ve derinliğine bağlıdır. Etkilenen alan birkaç 

yüz metrekareden birkaç kilometrekareye kadar değişebilir. Madencilik faaliyeti ile kirlenmiş 

bir alanın tekrar eski haline getirilmesi uzun süre alabilir. Sahanın tekrar eski haline getirilme 

çalışmaları, arazinin biyoçeşitliliğinin madencilik faaliyetinden önceki haline döneceğine 

ilişkin herhangi bir garanti sağlamaz. Bu çalışmada, Artvin ilinde orman ve ormancılık yaygın 

olduğundan, madencilik faaliyetleri yapılmadan önce madenlerin çevresel etkileri ciddi olarak 

düşünülmelidir. Bu nedenle, bu çalışma madencilik faaliyetleri sırasında çevreyi korumak için 
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alınan önlemlere odaklanmaktadır. Çalışma yerlerine gidilerek maden işletmeciliğinin çevreye 

etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, yerüstü ve yer altı sularının habitat, hava, toprak ve 

kaynaklarının ne tür potansiyel risklerin çevresel yönde tehdit ettiği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Artvin, Çevre, Madenler, Tehlike, Kirlilik.  

 

ENVIROMENTAL IMPACTS OF ARTIN’S MINES 

 

ABSTRACT 

Environmental problems are gaining importance day by day and solutions are sought in 

various mining activities as well as in other sectors. In general, the main reason for 

environmental problems is the deterioration of the existing balance in nature by human 

beings. Mining activities, like other industrial activities, play important role in the 

deterioration of the environment. Mining works carried out without taking protective 

measures, directly or indirectly affect the working environment in the form of pollution and 

degradation. Mining in nature may deteriorate the structure and surface shape of the earth, soil 

and water quality and damage the flora. Indirect degradation manifest itself by changing flora, 

water quality, soil, local climate, landform and harmful effects on health of human and 

animal. The extent of the impact of mining activities on the environment varies depending 

applied mining method (underground or open pit mining). Open pit mining may have a 

greater impact on the environment. Transporting of waste by rain and mixing of dissolved 

compounds with the waters causes a wider impact on the environment. Dusts released during 

blasting and loading are blown to a wider area by the winds, contaminates soil and flora. 

Polluting reagents found in the process water and waste materials discarded from ore 

processing plants also pollute the environment. Therefore the process water needs to be rested 

and purified in the settling pools. 

The extent of harmful effects of mining operations on the environment depends on the nature 

of the ore, the structure of the ground, hydrological characteristics as well as the existing soil, 

flora and climatic conditions and its depth. The affected area can range from a few hundred 

square meters to several square kilometers. An area contaminated by mining activity can take 

a long time to recover. Site reclaiming does not provide any guarantee that the biodiversity of 

the land will recover as it was before the mining activity. In this course since forest and 

forestry are widespread in The Artvin province, the environmental effects of mines should be 

seriously considered before mining in this region. Therefore, this study focuses on the 

measures taken to protect the environment during mining operations. The impact of working 
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mines operations on the environment was investigated by visiting the working places. In 

addition, it has been observed what kinds of environmental potential risks threat habitat, air, 

soil and resources of surface water and groundwater.  

Keywords: Artvin, Environment, Mines, Hazard, Pollution. 

 

1. INTRODUCTION 

Mining is a leading sector that meets the raw material needs of the industry, thus forming the 

basis of a country's economy and initiating economic development. Mining has a special 

importance in terms of providing resources to the country's industry, creating employment, 

encouraging service and sub-industry sectors, and especially regional development. Artvin 

province, which is one of the most important metallogenic belts of our country in terms of 

polymetallic mineral deposits and occurrences (copper-lead-zinc-gold-silver) and located in 

the Eastern Black Sea Region, is very rich in metallic mineral deposits and occurrences. 

Artvin province, located in the east of the Eastern Black Sea Metallogenic province, has first 

degree importance in terms of metallic mines. A total of 44 copper-lead-zinc, 1 iron, 17 

manganese, 5 copper-molybdenum and 5 gold deposits and their occurrences found as a result 

of various geological and mining studies carried out by MTA (Mineral Research and 

Exploration) and private institutions within the borders of Artvin so far. 72 metallic mineral 

deposits and occurrences have been identified. Artvin province does not have a significant 

potential in terms of industrial raw materials. Limestone, granite-marble, travertine, onyx, 

clay, bentonite cement raw materials, brick and tile soils deposits and their occurrences 

constitute important reserves as industrial raw materials. Since the establishment of the MTA 

Trabzon Regional Directorate has been carried out approximately 360.000 m of drilling 

within the boundaries of the its region for the purpose of exploration of mines, industrial raw 

materials, energy raw materials as well as cold and hot water reources (MTA,2010) 

There are copper ore deposits that have been operating for a long time in The Artvin (Murgul) 

Region. There are studies on environmental problems related to solid liquid and gaseous 

wastes of these enterprises and their elimination. There are also initiatives related to the 

exploitation of lead, gold, zinc, silver and manganese deposits in the region and their 

environmental and social potential in the region. In this study information will be provided 

about mining and environmental interactions in The Artvin Region and their relations with the 

EIA reports and the current situation will be discussed in terms of environmental 

consideration. Depending upon on the waste/product ratio in mining activities, large amounts 

of waste are generated. They can be harmful to environment related with characteristics of 
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waste material. Overburden material of open pit mines and wastes, process water coming out 

enrichment facilities form mining waste. The waste can be defined as any substance that 

should be disposed in accordance with provisions of applicable national legislation. As in all 

industrial activities, As a result of the operation of mines, waste is generated. If these mine 

wastes are released into unsuitable environment, they pose threat to the environment and 

human health. In our country and European countries, very large amounts of mining wastes 

are generated. For example, the amount of waste generated as a result of mining operations in 

the European Union (EU) constitutes 29% of the total annual waste generated from other 

industrial activities in Europe. In other words, mine wastes exceed 400 million tons annually 

(Commission of the European Communities, 2003). 

 Especially in the years of 2000, the accidents that occurred in the waste ponds and dams, 

where mine wastes were stocked, caused significant environmental problems, focused the 

studies on this issue. There are many legal regulations regarding mining wastes in our country 

and in the EU. However, there are serious problems in the management of mine wastes in our  

Country, as in the EU. In the EU harmonization process, it is important to analyze the gaps in 

the legislation regarding this issue in our country by basing it on the EU legislation. This 

situation puts mine wastes in the category of hazardous waste. However, the properties of 

mine wastes vary according to the production and enrichment technologies used. For this 

reason, for the management of mine waste, the original regulation should be made functional 

as soon as possible according to the characteristics of the wastes. The most important 

environmental effects that can be caused by the wastes generated during mining activities are 

water pollution and instability problems. 

 

Figure.1. Some examples of environmental impacts after mining operations in the United States 

(Church et al. 2007).  

 

           Water Pollution: If necessary precautions are not taken at different stages of waste 

management in mining activities, water pollution may occur. The main reason for the water 

pollution problem is that the waters are mobile. Pollution can be transported through surface 
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waters (creeks), or it can mix with groundwater by infiltration and infiltration. . For example, 

seepage of rain water or or water from mining operations into waste can cause dissolution. 

The solution formed in this way causes sulfide oxidation and acid formation and thus the 

release of heavy metals into the environment. In water pollution, heavy metals are the first 

ones that come to mind as toxic substances. Heavy liquids, suspended solids and reagents are 

also toxic. Metals and other elements in facility waste are toxic to living things. These are 

especially Boron (B), Chromium (Cr), Cadmium (Cd), Antimony (Sb), Beryllium (Be), 

arsenic (As), Silver (Ag), Mercury (Hg), Lead (Pb), Nickel (Ni) ), Manganese (Mn), Titanium 

(T), Selenium (Se), Vanadium, Uranium (U), Aluminum (Al) and zinc (Zn) are the most 

important. These substances can have a lethal effect if the limit values of their concentrations 

are exceeded. The other most common problem that causes water pollution is acid mine 

drainage (AMD). It is common in coal containing sulfide minerals, base metal, uranıum and 

metal mines. The origin of acid mine drainage occurs in rock piles, waste of enrichment 

facilities stored in tailing dam, pyrite concentrate stocks, open and closed mining enterprises. 

Acid mine drainage develops depending on leaks and surface drainages (Alves, 2008).           

Stability Issues: The physical stability of wastes stored in heaps on the surface or in tailings 

dams is very important. Accidents in tailings dams constitute an important part of 

environmental events that occur as a result of mining operations. Especially when fine-

grained mine wastes are saturated with water and under the influence of pressure, they can 

cause destructive sludge flows. Other important effects of mining wastes on the environment, 

apart from water pollution and instability; In terms of appearance, pollution are reduced land 

productivity, pollination and erosion, and ecosystem degradation. (Commission of the 

European Communities, 2003). Today, with the increase of environmental awareness in many 

countries, afforestation and landscaping activities have gained importance in order to 

reintroduce degraded lands to nature. The draft Directive regulating the management of 

wastes generated as a result of mining operations in Europe was first published by the EU 

Commission in October 2000. Below is the list of legal regulations in force in the EU 

regarding wastes, including mine wastes.  

• Waste Framework Directive (15 July 1975 75/442/EEC) 

           • Hazardous Waste Directive (91/689/EEC) 

•Lndfill Directive, EC of 26 April 1999) 

• Integrated Pollution Prevention and Control Directive.1996 
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• Directive on the Control of Major-accident Hazards involving Dangerous Substances 

(Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous 

substances- Seveso II Directive) 

• Water Framework Directive 23 October 2000 (Water Framework Directive 2000/60/EC) 

• EIA Directive (Council Directive 85/337 on the assessment of the effects of certain public 

and private projects on the environment-the EIA (Enviromental Impact Assesment) Directive. 

In our country, mining operations and their wastes are subject to the laws and regulations 

currently in force and listed below:  

• Environmental Law (1983) 

• Mining Law (1985 and 2004) 

• EIA Regulation (1993, 1997, 2002, 2003, 2004 and 2005) 

• Solid Waste Control Regulation (1991, 1992, 1994, 1998, 1999, 2000 and 2002) 

• Hazardous Waste Control Regulation (1995, 2005) 

• Water Pollution Control Regulation (1998, 2004) 

• Soil Pollution Control Regulation (2001).  

Figure.2. Canada Gregg River Mine Site after reclamation operation-(Anonymous 2015b). 

 

Figure.3. Groundscaper hotel project after reclamation operation (Anonymous 2015e; McCandless 

2015e).  

 

Figure.4. An image of the afforestation of the soil dump site from the Aegean Lignites enterprise 

(Anonymous 2014a). 
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Figıure.5. Newmont waihi gold mine, after completing reclamation (Anonymous 2015a).  

 

2. MATERIAL and METHOD 

The Environmental Assessment Reports (EIA) of all mining companies  operating within the 

boundaries of Artvin province used in this study and  were obtained from the Artvin 

Provincial Directorate of Environment and Urbanization. 

Before starting the mine site visits, in these EIA reports, the land status reports, the 

environmental impact of the mine sites in case of starting operation, and the commitments of 

the companies to take measures against these enviromental effects were examined separately. 

The points to be considered during the field visit were also noted seperately. After the site 

permits were obtained, site visits were started, and the issues foreseen by the EIA reports and 

the measures of the company were examined on site. It has been observed whether they 

obeyed legal responsibilities and the update, made in the laws have been fulfilled or not, and 

the deficiencies have been noted. The general view of each mining activity site, treatment 

plants, resting ponds, erosion control conditions for road stabilsing and slopes, mine waste 

storage, and loading and transportation points were visited and photographed. For security 

reasons, only the first 50 m of the tunnel can be entered into the closed (tunnel) mines.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. .Enviromental Impact of Artvin’s Mines 

3.1.1. Eti Bakır Company, Artvin Cerattepe Copper Mine.  

Cerattepe Eti Bakır A.Ş.  mining company has The Cerattepe Project has been already 

carrying out the north and south gallery mining operations in southern part of Artvin, the 

cable line has been used for ore transportation to Murgul Concentrator. Crushing and 

Screening Plant exist with 480.000 tonnes/year capacity in mine site. 500,000 tons of copper 

ore production is planned annually by underground mining method.  Mining operations for 

extracting copper ore have been already started. One Enviromental engineer is employed to 

protect the environment and fullfill EIA (Environmental Impact Asesment) requirements. 

Vegetable soil stripping process during the preparation phase of the project will be made. 

Extracted vegetable soil temporarily stored in the land arrangements process. Vegetable soil 
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will be protected against erosion.  For the purpose of the continuation of the vitality of the soil 

which will be covered with grass, grass-pasture plant etc. During the storage of vegetable soil, 

stacked vegetative soil pile will not exceed the altitude of 5 meters in height and 5% of the 

slope.  The soil, after herbal land preparation, will be stored in suitable places for surface 

coating purposes in soil landscaping studies. The material will be squeezed and leveled by 

machineries. 

In the storage area, in order to prevent penetrating of leakage of used water that will be 

formed due to underground mining operation, impermeability will be maintained. Good 

impermeability will be provided by opening channels at the beginning and middle of the 

storage area to provide sufficient length for fixing geomembrane being buried in to channels. 

Additional channels will be opened if necessary by considering stability calculations, 

adherence and friction coefficients between geomembrane and floor and slope. Since the 

mining operation is not a open pit mining operation. the resulting surface waters will continue 

to evolve in the same manner. In addition to this, due to activities performed in underground 

mining activities, the flow and infiltration capacity of surface water will not be affected 

negatively. Drainage system in the mine will be provided, For the purification of water that 

will come out during mining activities,  passive purification will be performed. Metals are 

precipiated chemically with the reactions of reduction and oxidation and then discarded from 

water. Upgrading the pH values of water to maintain the life of living things. This will be 

provided by means of the limestone pond and lime stone channels. If nesessary the water will 

be reused in recycling pools and system. The rest of water will be discarded from settling 

pools found on the surface. 

According to the information provided by the Municipality of Artvin in December 2014,  In 

order to meet the necessity of water for Artvin, two drilling wells and 12 fresh water 

resources have been used. The efficiency of those water resources is is 115,5 lt/s. None of 

them are affected negatively. The duration of the Cerattepe project is 14 years in total first 2 

years for preparation and preliminary work varies according to the operating reserve and the 

annual production. In Cerattepe Copper Project, in order to mine out copper ore, sublevel 

filling underground mining method will be applied. In that process, the production wil be 

perfomed by driving, connecting upper and lower galleries along strike of the deposit, and 

providing production of copper through drilling and blasting between sublevels and back 

filling of mined out area from bottom to top will be applied during underground mining 

activities.  Water coming out from underground mine will be used in the crushing and 
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screening plant and for other daily water demand. The importance will be given to reusing of 

waste water in different units. Non-usable waters shall be purified and adjusted to the criteria 

specified in the legislation and then discharged to Gavut stream.  In this context, The law with 

the number of 1380 for water products will be respected. In addition, domestic waste water is 

treated separately and will be adjusted to the criteria specified in the regulations. The number 

of personnel to be employed in the scope of the project is 183 persons and the water 

requirement for one person is 150 lt / day; 27,45 cubic meter/day. Water is necessary for 

crushing and screening facility and other uses with 30 cubic meter / day.  Due to employing 

personnels who will work in the production phase and other processes will generate process 

and domestic waste water.  All of the used water is considered as waste water. In this course, 

domestic wastewater is 27.45 m 3 / day, the waste water coming out of other process is 30 

m 3 / day. All the waters that are reacted with the run of mine ore,  will be sent to the 

treatment (purification) system. The domestic waste water to be treated will be purified in 

accordance with limit values which are determined by regulations. If the values are lower than 

limit values, will be discharged to Gavut stream. Water supply to the treatment plant is 150-

200 m 3 / day. In order to be more cautious, the system will have 300 m 3 / day of water being 

treated. The treatment(purification) plant is planned to be built in 200 meters square area. In 

crushing screening facility, non-usable water will be discharged to Gavut stream with 

 the necessary permits by complying with the provisions of the "Environmental Permit 

License Regulation" The water coming out from galleries driven in under ground,  are 

monitored after operation and this pogress will be continued untill reaching to natural 

environment. 

This monitoring and analysis will be progressed untill stable parameters are monitored and 

will be declared to authorized instituon. During the land preparation and production phase, 

due to working of staff, domestic and sollid waste (parts iron, steel, sheet metal, sheet metal, 

packing material etc.) will occur. At the stage of the production,  183 people will work. 

Domestic solid waste for one person is considered as 1.12 Kg. The total domestic total solid 

waste during the preparation and poduction period is calculated as 204,96 kilogram/day. Non 

recycling waste will be stored in garbage containers, and necessary measures will be taken in 

accordance with related law. Excavation waste is formed during operation, will be used in 

filling pit and foundation. For this reason,  no excavation waste is mentioned. there will be 

noise generation due to the tools and machines that will work in the process. According to the 

acoustic report prepared for the project; Noise values represented by daytime noise maps can 

be compared with limit values of the night periods.  When the noise levels in the existing 
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structures located at 1800 meters of eastern part of mine site examined, the highest noise level 

coming out of mine site plant at the receiver points is smaller than limit values of L daylight: 

65, L evening: 60, L night: 55 which are determined by law. 

In the context of the project, the necessary analysis shall be carried out in considering with the 

above mentioned risks that occur during field preparition,  Necessary measures will be taken 

to prevent contamination of surface and under ground waters. Geological hydrogeology 

survey report was prepared within the scope of the Project. The geological characteristics of 

the minefield and its surroundings were examined in detail, water-bearing formations have 

been identified, hydrologic parameters of geological units have been revealed together with 

water flow directions and level of groundwater are determined through previous fieldworks.  

Water and soil samples taken from from mine site and it’s surroundings had been analyzed. 

During observations of this region, Red rocks (Fe content is evident) green and blue 

rocks(copper content is evident) are striking, Drinking water of Artvin province comes from 

mountainous area where the mine is located. If the mine produce acidic media,  it is inevitable 

that the groundwaters will not be affected. It is observed that, the Ph of surface water samples 

taken from different parts of region are above 7(neutral point). All of fresh water resources in 

the regions are not acidic. They are also alkaline(basic). If the water coming out of under 

ground mine is determined as acidic. The method of lime stone together with lime stone pond 

will be used for neutralizing acidic water.  Necessary amount of lime stone and lime putty 

should be used for neutralizing process in accordance with the calculation.  The lime 

Stones(calcium carbonate)  are placed in the channels, found between mine exit and collection 

pools The Ph of resting pools should be measured by using Ph meter. During Ph 

measurement, if the Ph value is lower than 6,8, the lime putty should be given to resting pools 

in accordance with the calculations. Despite this. if the Ph is closer to acidic value in the pools 

of wastewater,  in this case sodium hyroxide will be used.  The environment around the mine 

site will not be affected in terms of acidic condition. If necessary, chemical purification 

system will be built. Impermeability shall be ensured in the storage area where stacked waste 

material and ore are found, Precautions to be taken for providing impermeability in the 

storage are using settling pool, geomembranes and clay in order to maintain impermeability. 

Sand protection layer with the thickness of at least 10 cm on the first geomembrane layer will 

be laid followed by a drainage layer which contains drainage pipes and then the second 

geomembrane layer will be laid on to the drainage layer. this layer should be filled with 20 cm 

of stabilizer. and sprayed concrete will be applied on it. The drainage system between two 

layers are formed for the removal of leakage and other surface waters. 
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Figure.6. Several environmental measures taken by Etibakır cerattepe copper company. 
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3.1.2. Eti bakır Company, Murgul Copper Mine. 

Çakmakkaya open pit mine and Akarşen underground mine were closed due to depletion of 

copper deposits. Copper ore being mined out from Damar open pit mine currently. . The 

density of the copper-specific material in the mine area is 2,7 tons / m3 and the annual amount 

of material taken from the field is 3.650.000 tons / year, 300.000 tons / month, 10.500 tons / 

day. ; In "Murgul Operational Waste Storage Area" for the purpose of regularly storing the 

process wastes (water + pulp) produced by the Eti Bakır A.Ş concentrator plant. 670 tonnes of 

copper per day grading 17% Cu and approximately 700 tons pyrite per day grading 49% S 

produced in Murgul concentrator. Pyrite and copper concentrates are transported to 

dewatering unit of Hopa disrtict through 2 pipes. Copper concentrate is transported to Samsun 

smelting plants from Hopa via ships. Waste water coming out of the concentrator is stored in 

the waste storage area after the condensation process. There are 2 waste storage ponds found 

in Damar and Lebiskur regions. 

The features Damar waste pond 

Maximum water level: 182 m 

Minimum water level: 50 m 

Waste storage capacity is 27,471,000 tons. 

The features of lepüskür waste pond 

Maximum water level: 80m 

Minimum water level: 30m 

Waste storage capacity: 12,400,000 tons. 

The bottom of waste storage area is covered with impermeable layers of clay, boulder and 

geomebrane 
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Figure.7. Several environmental measures taken by Etibakır Murgul copper company.  

3.1.3. Gumustas Copper and Zinc Mine 

It is located in the vicinity of Artvin Province, Merkez District, Derinköy, with the number 

ofv 01201363,   806.34 hectares of the 960 hectares area is determined as EIA(enviromental 

impact asessment) area where mining of 1V th group copper, lead, zinc and gold is planned 

by underground mining method.  after obtaining the required permissions,  reserve estimation 

and determination of ore formation will be investigated during exploration process. 9 ground 

survey drilling are planned for his purpose. Operation licence will be obtained after detailed 

exploration. Run of mine out ores coming out of underground mine will be transported to 

storage area by trucks.  No enrichment facility is planned within the scope of the project 

These stacked ores will be sold directly to buyers. Tonnage limitations will be applied to 

trucks carrying ores. Maintanence and repairment of roads will be done by company. Within 

the scope of Project, 200.000 tonnes of ore and waste will be removed through blasting and 

excavation in underground operation. Exploration woks will continue durig mining 
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operations. The area of Project is 10 km far away from Artvin. There are 2 vegetable soil 

storage areas and 1 waste storage area. The EIA licenced area will be preserved in tems of 

flora and fauna. All of the necessary permits wiil be taken from related ministries before 

starting mining operations. Vegetable soil and waste material will be formed during 

preparation and production stages. They are stored seperately in definite impermeable places. 

Vegetable soil will be used in land reclamation. 70 % of waste material is planned to use in 

backfilling of mined out areas of underground mine. The other stored waste material will be 

used for levelling and landscaping after finishing mining operation. The streams in the 

vicinity of mine site wil not be polluted by waste materials 

All of the water in underground mine flows through inclined darainage channels opened along 

galleries is collected in drainage pool located in the main gallery from where the water is 

pumped to polyethylene tank located at outside of mine. Affter analyzing water sample. İf the 

values are lower than limits values will be used in irrigation works, otherwise additional water 

purification unit will be built immediately.  

 

Figure.8. Several environmental measures taken by Gumustas coper and zinc company 

3.1.4. Derla Coal Mine. 

It is located in Artvin Province, Yusufeli District in Tekkale Village,   the area of mine site 

comprises 39.96 hectares of total 831,75 hectares(EIA).   39.57 hectares total EIA 

(Enviromental Impact Assesment) area will be used for open pit mining operations,  the 

remaining 0.29 hectares will be used for underground operations.  The rest of total EIA areas 

include buildings, excavation and tailing storage area. 5 seperate galleries have beeen already 

driven for underground operations. The echosystem assessment reports are prepared in 

accordance with the preservation of wild life in Coruh valley. The echosystem will be 

preserved carefully in terms of fauna and flora.  The mined out coal will be transported to coal 

storage,  screeenig and packaging unit which is 5 km away from the mine site.  Annual 

production capacity: 80 000 tonnes for open pit mine and 30 000 tonnes for underground 

operation. MineEmployees of the Project: 35 people in open pit mining operations and 14 
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people in underground mining operations, a total of 49 people, 2 shifts, 300 working days a 

year, Total coal reserve: approximately 1.600.000 tonnes visible. Two galleries which follows 

coal seams will be driven for underground mining opearation. There is no danger of methane 

and other gases. The necessary measures will be taken against excessive dust emission, water 

spraying willl be applied to roads during the operations. There will no harmfull effect of dust 

emission to living animals and surrounding environment. The high noise will be prevented by 

insulation and using low noise generating machines. 

Measures to be taken against solid domestic waste: That will be collected and delivered to the 

nearest municipal garbage / domestic waste collection vehicles. 

Measures to be taken against packaging waste: That will be collected and given to licensed 

recycling companies. Vegetable soil and waste material formed due to excavations will be 

stored seperately and shall be used for reclamation purposes simultaneously with production. 

Measures to be taken against waste oils: That will be temporarily stored in sealed containers 

such as drums, red containers or tanks on concrete floor with the impermeable surface which 

are resistant to corrosion and given to licenced recrycling company. 

 Measures to be taken against vegetable waste oils: That will be collected in corrosion 

resistant containers or tanks in the case of spillage accidentally for preventing interfere with 

ground and water and given to licenced company. 

Measures to be taken against waste battery and accumulator: That will be collected in 

completely corrosion resistant sealed containers placed on impermeable concrete layer and 

given to licenced company.  

Measures to be taken against non usable rubber tyre: That will be stored on impermeable floor 

neatly and given to licensed company. 

Measures to be taken against medical wastes; These wastes will not be collected with 

hazardous and domestic wastes, shall be collected, transported and disposed separately from 

other wastes. During collection of medical waste, thick plastic and impermeable plastic bag in 

red colour, carrying notification of “attention medical waste” and resistant to tearing, 

penetration, with carrying capacity of 10 kg should be used.  

Measures to be taken against hazardous waste: That will be collected in completely corrosion 

resistant sealed containers placed on impermeable concrete layer and given to licenced 

company. 
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 Measures to be taken Against Gas Emissions: Daily, weekly and monthly maintenance of 

working machines being performed regularly, oil leakage will be prevented. The fuel filters of 

the working machines will be checked regularly. Oil and filter replacement of working 

machines are performed continuously at fuel stations. The gas emission of working machines 

will be measured regularly. 

Measures to be taken against dust emissions: The values of dust emissons coming out of mine 

should be below the allowance limit values in terms of suspended particulates in the air and 

settled particulates determined by related regulations.  Dust minimizing precautions are taken 

such as,  placement of wind-shielding plates, wall building and planting wind cutting trees in 

the direction of the houses, loading and unloading slowly without tossing and spraying,  speed 

rules should be obeyed during transportation, Inland mine roads will be irrigated regularly. 

 Measures to be taken Against domestic wastewater: : Domestic wastewater formed due to 

working personnel is stored in impermeable cesspool and disposed by sewage truck of 

municipiality.  

Measures to be taken against Noise:  Under the environmental permit,  during the noise 

measurements being made in the EIA area,  if the limit values of the regulation are exceeded 

in the district of the houses, located around the EIA area,  the number of working machines 

will be reduced to provide regulation limit values. Despite this, if this this value is exceeded, 

in order to ensure permissble the level of noise generated in the area, employees are equipped 

with headphones, gloves, glasses, masks, helmets.  

 

Figüre.9. several environmental measures taken by Derla coal mine. 
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4. CONCLUSION 

It is observed that the 4 main mining companies, which stand out with their site visits, comply 

with most of the regulations in force regarding the environment within their fields of activity. 

It is pleasing that Eti Bakır has an environmental unit which employ one environmental 

engineers to fullfil environmental requirements at its mining site in Cerattepe. All lof these 

private mining companies are sensitive to the environment. It is seen that all measures have 

been taken in order to protect the ecosystem in the Artvin Province region. In the lignite coal 

mine which belongs to Derla coal Mine Company, located in Yusufeli Karadağ region,. It has 

been observed that the company employees are aware of the impact on the environment, as 

well as the obligations arising from the EIA (Environmental Impact Assessment), and they are 

as sensitive to the fauna and wildlife in the environment as the local people. This 

environmental sensitivity between the local people and the company is pleasing. In this 

course, in order to develop our country economically, the impact of these mines on the 

environment should be minimized, and occupational health and worker safety measures 

should be also taken into consideration. 

The presence of mineral reserves in forest areas and stream basins that constitute clean water 

resources in Artvin Province region makes mining companies to perform eco sensitive 

activities. In this regard, it is vital for mining activities in Artvin Province that, currently 

operating companies should act together with voluntary environmental non-governmental 

organizations to protect the flora and fauna.  
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             MTA (2010). Artvin İli Maden ve Enerji Kaynakları, Maden Tetkik ve Arama 

GenelMüdürlüğü, Ankara, Türkiye (http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/bilgi-

merkezi/maden_potansiyel_2010/Artvin_Madenler.pdf, Ziyaret tarihi: 23.09.2021) 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 04.09.1998 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete 

Su Ürünleri Kanunu, 1971 ve Su Ürünleri Yönetmeliği, 1995 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 27.08.1995 tarih ve22387 sayılı ResmiGazete 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği14.03,2005 tarih ve 25755 sayılı ResmiGazete 

The EIA Directive, 85/337/EEC Konsey Yönergesi, 97/11/EC ile değiştirilmiş haliyle.  

Toprak Kirliliğinin KontrolüYönetmeliği 10.12.2001tarih ve 24609 sayılı ResmiGazete. 

Water Framework Directive, 2000/60/EC 

 

.  
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 BALKAN SUMMIT         5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           
                     

 BOOK OF FULL TEXT              ISBN: 978-625-7341-74-5             www.avrupakongresi.org            Page | 51 

 

JEOLOJİK ARAŞTIRMA SONDAJ MAKİNALARINDA RİSKLERİN TANIMI 

                                                                                                                   

İbrahim KONUK 

Artvin Coruh University, Faculty of Health Sciences, Department of Occupational Health and 

Safety 

Cayagzı Campus 

ORCID: 000-0003-4082-2570 

 

ÖZET 

Sondaj sektörü, zor çalışma koşulları nedeniyle çok tehlikeler ihtiva etmektedir. Sondaj işleri, 

bu tehlikelerden doğabilecek risklerle dolu zor bir sektördür. Çok fazla tehlike içeren sondaj 

sahasında risk tanımlanması yapmak çok önemlidir. Böylelikle can ve mal kaybı önlenebilir. 

Sondaj sahasında kazaya neden olabilecek risklerin belirlenmesi ve bu risklerin kısmi ve 

tamamen ortadan kaldırılması risk değerlendirmesi ile mümkündür. Risk değerlendirmesi ile 

tehlikeler ve riskler tamamen ortadan kaldırılamıyorsa, en azından en aza indirilebilir. 

26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9. maddesine dayanılarak yürürlüğe girmiştir. Arama 

sondaj faaliyetleri, madencilik ve taş ocakları (doğal gaz ve petrol için yapılanlar hariç) çok 

tehlikeli sınıfa girmektedir. Bu çalışma ile farklı kamu ve özel şirketlere ait bir sondaj 

sahasında olası riskler tespit edilerek yapılmıştır. Bu risklerin belirlenmesinde saha 

personeline anket uygulanmıştır. Anket sonuçları saha gözlemlerinde önemli rol oynamıştır. 

Risk tanımlamasında birçok tehlike gözlemlenmiş ancak risklerin olasılıkları ve şiddetleri 

belirlenmemiştir. Risk tespiti yapıldıktan sonra olası tehlikeleri ve iş kazalarını azaltmak için 

gerekli önlemler alınır. Sondaj çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmiştir. 

Artvin ili bölgesinde faaliyet gösteren 10 farklı jeolojik maden arama sondaj noktası ziyaret 

edilmiş, sondaj yapılanan sahalarda gözlem, deneyim ve literatür taramasının karşılaştırılması 

ve anket yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği açısından eksikliklerin 

giderilmesi için ülkemizdeki maden arama çalışmalarının araştırılması ve çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi ve uygulama kılavuzunun hazırlanmasıdır. Bu uygulamanın sonuçlarına göre 

hazırlanan rehber; Maden arama ve sondaj çalışmalarında alınacak önlemler ve bu alanda 

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artırılması ve bu kültürün madencilik üretim 

aşamasına yansıtılmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Sondaj, Risk, Makina, Önlem, Kaza  
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IDENTIFICATION OF RISKS FOR GEOLOGICAL EXPLORATION RIGS 

 

ABSTRACT 

 

Drilling industry contains many dangers due to hard working situations. Drilling is difficult 

sector that include possible risks that occur due to hazards. It is also important to conduct 

risks identification at the drilling site, which contains multiple hazards.  In this way, loss of 

life and property can be prevented. Identification of the risks that may cause an accident in the 

drilling site and eliminating those risks completely or partially is possible with risk 

assessment. If hazards and risks cannot be completely y eliminated with risk assessment, they 

can at least be minimized. Based on Article 9 of the Occupational Health and Safety Law No. 

6331, prepared and published in the Official Gazette dated 26.12.2012 and numbered 28509. 

According to the Workplace Hazard Classes Communiqué on Occupational Health and 

Safety, which entered into force. Exploration drilling activities, mining and quarrying are 

included into very dangerous class (except for those made for natural gas and petroleum).  

With this study, possible risks were identified in a drilling site belonging to different public 

and private companies was made. A questionnaire was applied to field personnel has been 

utilized in risks identification. The results of questionnaire play important role for field 

survey. Risks have been determined in accordance with investigation results. In the risks 

identification, many hazards were observed but the probabilities and severity of risks were not 

determined. After the risks identification, necessary measures are applied to reduce possible 

hazards and occupational accidents. Drilling works are surveyed with respect to occupational 

health and safety.  Observations, experience, literature comparison and questionnaire were 

conducted at 10 different visited geological mineral exploration drilling points operating in 

Artvin Province region. The purpose of this study is to investigate the mineral exploration 

works in our country in order to observe the deficiencies in terms of occupational health and 

safety and development of solution proposals and preparation of an application guide. The 

guide prepared according to the results of this application; Precautions to be taken during 

mineral exploration and drilling works and to increase the occupational health and safety 

culture of those working in this field and to reflect this culture to the mining production 

phase. 

Keywords: Drilling, Risk, Machine, Precaution, Accident. 
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1. INTRODUCTION  

Geological mineral exploration activities constitute the infrastructure of mineral production. 

Drilling works provide accurate and reliable data on underground condition. Therefore it 

gains importance nowadays. As a result of investigations and observations and literature 

review, it is seen that a large number of occupational accidents have occurred during mineral 

exploration and drilling works, therefore it is essential to take all kinds of occupational health 

and safety measures before and during drilling works. The old traditional approach "reactive 

“is replaced with the "proactive" approach, which is a contemporary security approach has 

been adopted. In other words, taking precautions before the accident happen. drilling 

activities includes three major sections: 1) Transporting and erection of the rig/mast  2) Well 

drilling operations, and 3) Disassembling and transporting of drilling rig (Heidari et al., 

2016).  

Many undesired accidents in drilling sector are concerned with human factors. Investigators  

indicated that the reasons  of about 80 percent of the accidents in drilling sector are concerned 

with human factor  which includes individual failure and adminstrative deficiencies (Quanmin 

et al. 2011). Occupational health and safety is one of the most fundamental issues of the 

working life of contemporary societies. Occupational health and safety is accepted as a 

science today. The issue of occupational health and safety, which is closely related to 

production processes, production methods, efficiency, ergonomics, and the health of 

employees, is considered and discussed together with the environment today (Akay, 2006). 

While Turkey ranks third among the countries with the highest number of occupational 

accidents in the world, it ranks first among EU countries in terms of fatal occupational 

accidents (ESAW, 2013). According to ILO data; Every year, more than 270 million 

occupational accidents occur in the world, 160 million employees get sick due to their work, 

and 2.2 million employees die as a result of occupational diseases or work accidents (ILO, 

2009)., All occupational diseases and 98% of work accidents are preventable accidents. In this 

context, OHS is of great importance in terms of ensuring safe working and enabling 

employees The management of the possible risks  is important especially in the drilling 

operations   The aim  of this study was to find out  identification of risks that can stop or delay  

operation of geological drilling rigs and results in extra cost.  Perceiving of these determined 

risks by drilling experts and workers were also other subject of this study after the 

identification of risks. Toxic gas release is identified as the highest risk for drilling operations 

followed by lost circulation and high cost. Risk identification is process that determines the 
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importance of risks associated with drilling activities. It should be part of drilling but can be 

applied at any time in the drilling as new risks emerges. (Okwiri, 2017).  

The aim of the geological exploration drilling is to determine the dimensions of mineral 

deposit in terms of quality and quantity so that the geological structure and grade (or calorific 

value of coal) of the underground mineral reserves are estimated,. Drilling activities includes 

drilling explosive holes, coring from mines and quarries, opening ventilation holes, 

transferring water or gas out by drilling horizontal and oblique holes in drainage works, 

sampling from foundations in constructions, dam ground investigations.  Drilling activities 

are classified  as follows: search, development, production (for their purpose), shallow, deep, 

very deep, extremely deep (for their depth) , underground, above ground, above water (for 

their location),  narrow, wide, very broad (for their diameter),  petroleum and natural gas, 

geothermal energy, water, metallic mine, Industrial raw material, coal (for desired material), 

normal muddy, reverse muddy, normal air, reverse air (for their cleaning system), percussive, 

rotary, combined (for their method) (Ertuş, 2016). In mineral exploration drilling, generally 

core drilling technique (diamond drilling-DD) and reverse circulation (RC) drilling technique 

are used. Drilling operations performed using core-taking tools, where sampling from 

underground is aimed, called as core drilling, cylindrical samples taken from underground 

during progress are called core. Cores taken from the drilling well give information about the 

rock units and formation (Aksu, S.K, 2013).  Core drilling and line core drilling methods are 

applied in a rotary drilling operation within rock environments (Sönmez, H, 2015). 

 

  

Figure.1. Core Drilling Rigs  (Atlas Copco).  

The mud that is prepared by adding water, bentonite and various chemical additives to 

eliminate drilling difficulties that may occur during drilling, it has a density higher than water 

and is circulated in the well called “drilling mud (Özdemir, A, 2007) 

 

The main functions of drilling mud are, 
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1. Cooling the drill bit and lubricating the drill bit, 

2. Carrying the pieces that are broken and grinded at the bottom of the well by the drill out of 

the well, 

3. To prevent collapse and collapse that may occur in the well by plastering the wall of the 

well and to provide insulation on permeable rock floors, 

4. To balance the hydraulic pressure applied to the well by the earth ( Aydoğan, D, 2009). 

Drilling mud is formed with water, bentonite and chemical additives. Chemical additives used 

in the drilling mud preparation process, in case of contact with the skin, cause allergies, 

dryness and irritation on the skin. In case of insufficient ventilation and prolonged inhalation 

causes irritation in the mucous membrane and respiratory system, in case of splashing into the 

eyes causes eye irritation. It can also cause adverse effects on the kidneys, liver and nervous 

system. 

 

 

Figure.2. Different views from drilling  site of Artvin Province.  

 

2.MATERIALS and METHOD 

In this study, it is aimed to evaluate the drilling studies, which are gaining importance day by 

day in the view of  geological field research due to the accuracy and reliability of the data 

provided about underground conditions,. Determining the precautions to be taken during 

mineral exploration and drilling activities with the prepared guide İn terms of occupational 

health and safety. 
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In the basis of the research, the literature review made in books, articles, magazines found at 

Artvin Coruh University’s library and internet media. It has been determined that very few 

studies have been carried out in our country related to the subject. The information and values 

obtained from various domestic and foreign sources were synthesized and the study was 

carried out as a result of the observations made during the field visits. For this purpose 

questionnaire was employed. Drilling employees were asked to write the reasons of accidents 

and the degree of their importance in their point of view.  İdentified risks are also  related 

with working condition, equipment, machinery, physical factors such as noise, illumination, 

and management system, human for example skill and behavior of workers and, natural 

environmental and external factors 

Within the scope of field work; various mineral exploration drilling sites were visited and the 

possible risks were determined by observation, experience and literature review at 10 different 

mineral exploration drilling points (8 private and 2 public sector) located in Artvin Province 

region. Core drilling technique is applied in all locations. Necessary permissions have been 

obtained from the company officials in order to take photographs and use them in the study. 

Drilling machines belonging to private sector companies are operated by 3 different private 

sector companies. Metal ore (gold, silver and iron) exploration drillings were carried out at 

the related geological exploration drilling points. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Risk İdentification for Geological Drilling Rigs. 

The identification of risks were performed at 10 mining exploration drilling locations by 

observation, experience and literature review as explained before and classified according to 

their priorities. The output of risk identification  includes risk lists, also affect other processes 

The eight most important and dangerous HSE (Health, safety and environment)  risks  

identified during  the operation of  drilling rigs as follows:1) Harmful gases emitted from the 

well 2) noise3) Personnel and equipment safety 4) Working environment 5) Collapse and 

leakage of mud pond 6) improper disposal of cuttings coming out of well 7) Geological risks 

8) Air and chemical pollution. Most of these geological risks during drliling operation are 

described below: a) Loss of circulation. b) Collapsing of wellbore formation due to instability. 

c) Stuck  pipe. d) Property  of formation. e) High pressures and temperatures. f) Magma or 

intrusions in deep wells (Okwiri, 2017). 
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3.1.1. Personnel. 

Due to today's rapidly changing high technology and workplace demands, occupational health 

and safety (OHS) training has become more important for employees who encounter the 

dangers and risks during their daily work in the workplace so that every employee must 

receive OHS training. 

3.1.1.1. Training.  

On-the-job training for employees. 

Driller qualification certificate. 

Training employees on the use of PPE (Personnel Protective Equipment). 

First aid training for employees. 

Firefighting training. 

Driving off road training. 

Repetition of trainings once a year. 

3.1.1.2. Risks Identification for Personnel 

1) First aid supplies. 

2) Instructions. 

3) Health check of employees. 

4) Work permit. 

5) Non-compliance with warnings and signs on the field. 

6) Tired and careless work, not using a seat belt 

7) Failure to monitor the worker's compliance with OHS rules. 

 8) Failure to take necessary precautions being brought about as a result of risk analysis. 

 9) Employees not being technically informed.  

10) Failure to use chemicals in accordance with the instruction. 

11) Non-compliance with OHS measures (Occupational Health and Safety). 

12) Keeping dangerous materials that will activate each other side by side. 

13) Failure to store food in proper conditions. 

14) Non-compliance with hygiene rules. 

15) Not paying attention to the use of chemicals. 

16) Not being given regular and sufficient OHS trainings, 

17) Not having planned the trainings in accordance with the field employee’s necessities. 

18) Unmotivated personnel.  

19) Deficiencies in health and safety  culture. 

20) Lack of team coordination. 
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Figure.3. Personnel risk, working without miner helmet.   

 

3.2. Risks Identification for Working Environment. 

Drilling a well is an expensive and responsible operation. For this reason, drilling should 

never be considered in a narrow framework and should not be considered as a mere 

mechanical rotation of a drilling machine.  As well as the importance of occupational safety 

rules in drilling works and the condition of the working area are just as important (Sondaj ılık 

Komisyonu, 2013). 

3.2.1. Risks Identification for HSE (Health, Safety and Environment) 

 1) Risk assessment. 

 2) Emergency plan. 

 3) Noise measurement. 

 4) Lighting measurement. 

 5) Smoothness and cleanliness of work area. 

 6) Existence of general warning signs. 

 7) Existence of first aid kit and materials. 

 8)  Sufficient number of fire extinguishers at the work area. 

 9)  Showers at the work site. 

10)  Oil and chemical absorbent pads are in sufficient numbers and found in closed   storage 

boxes. 

11)  Waste bins labelled in acordance with their content. 

12)  Use of flameproof  material for work  site tents and containers.  

 13) Presence of portable toilet in rhe work site. 

 14) Existence of material safety data sheets of chemicals used in the work area. 

 15) Equipment/material that may cause tripping and falling on the working area’s floor. 

 16) Proper placement of stands and grids in the work area. 

 17) Using of safety tapes around mud ponds in the work site. 
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 18) Operational and adequate lighting for the night shift.  

 19) Use of robust insulating material in lighting cables and plugs in the working area. 

 20) Lighting cables passed over or around the work area or buried in the ground against the 

risk of tripping and falling in the work area. 

 21) Hand tools suitable for purpose and use. 

 22) A storage area for unused materials at the work site. 

 23) Laying an impermeable material against oil leakage under the drilling machine. 

 24) Laying protective and impermeable material with sufficient strength on the mud pool 

floor. 

25) After the drilling work was completed, the mouth of the well should be closed with the 

cover which is made of iron pipes and should be marked with a reflective warning sign or 

painted with phosphorescent paint. 

According to the data analysis results of the risk assessment applied in the field; 

- 35% of the risk assessment made mandatory within the scope of the “Occupational Health 

and Safety Law” No. 6331 has not been applied. 

- Ambient measurements (noise and lighting) were not made with a rate of 29 % 

- 60% of emergency plans were not prepared. 

 

-   It has been determined that the work area is unsuitable at a rate of 26.67%. 
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Figure.4. Several hazardous risks at geological exploration drilling site (Ertuş, 2016). 

 

3.2.2. Risks Identification for Personal Protective Equipment (PPE). 

There are some elements that we can define as indispensable for the prevention of possible 

work accidents and occupational diseases. One of these elements is personal protective 

equipment (Urul, H, 2015  

 1) Employees wearing miner’s helmet.   

2) Employees wearing steel-toed boots.  

3) Employees wearing ear protection.  

4) Employees wearing eye protection.  

  5) Employees wearing hand protection. 

  6) Employees wearing protective clothing. 

      7) Protective clothing worn by the employees have a reflective feature. 
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  8) Using safety belt for working at height. 

       9) Dust masks available and in sufficient numbers for required situations. 

    10) The PPE used by the employees comply with the legislation. 

    11) Employees are able to replace their PPE with new ones when necessary. 

    12) Presence of warning signs about the use of PPE at the work site. 

    13) Existence of any clean PPE for guests' use in the cabinet of work site. 

According to the results of the risks description applied, it was determined that 72.18% of the 

employees used their PPE and 27.82% of them worked without using PPE. In addition, it was 

found that 40% of the employees could not replace their PPE with new ones when necessary.  

3.2.3. Risks Identification for Drilling Rigs and Equipment. 

1) Prevention of the drill rig from tipping over or sinking into mud.  

2) Existence of supporting elements being used to prevent this risks.  

3) Presence of protective guard in front of drilling rig drive spindle. 

4) Existence of engine protective guard covers in the drill rig. 

  5) Fitting of drum rope guard. 

  6) Covering upper side of battery. 

    7) Existence of easily accessible an emergency stop button on the machine. 

     8) Any oil leaks from the drill rig. 

     9) Any leaks in the fuel tank. 

   10) Proper working of all indicators on the machine control panel. 

   11) Safe working of drum crane and wireline crane. 

   12) Driving the drilling rig by authorized persons. 

   13) On time periodic maintenance and controls of drilling machine.  

   14)  Available maintenance schedules for drill rig. 

   15) Existence of any tears/holes in the hoses and suction cups. 

   16) Proper location of the drilling platform. 

   17) Reclamation of the location area after finishing drilling operation. 

   18) Avoidance of dangerous movements and frequent warning against dangers.   

 19) Emergency exit roads. 

    20) Not testing the escape rope. 

  21) Improper stacking of drilling pipes and collar. 

    22) MSDS forms of chemicals. 

23) Suitable removing of disposal  for enviriomental conditions. 

     24) Hanging emergency plans to the appropriate places. 
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     25) Determination of emergency teams and making exercise regularly. 

     26)  Lack of necessary insulation and grounding for electricity.  

     27)  Failure to follow digital and analog indicators. 

     28)  Failure to pass electrical cable lines in appropriate places. 

     29)   Dropping mechanical parts.   

     30)   Climbing the tower of drilling rig without taking the necessary measures.             

     31)  Not paying attention to grills and railings. 

3.2.4. Risks identification for vehicles. 

 1) At least one vehicle is parked in reverse position on the work site exit road. 

      2) Periodic maintenance and controls of vehicles. 

      3) While the vehicles are parked, existence of ignition key on the vehicle in the case of 

           Emergency.     

      4) Fire extiquisher in the vehicle. 

   5)  First aid kit in the vehicle. 

     6)  Complying with off-road speed limits while driving. 

   7)  Existence of list of people being called in case of emergency in the vehicle. 

   8)  Reckless driving. 

3.2.5. Risk Identification for Health of Employees 

      1)   Health reports showing that employees are suitable for job.  

      2)   Carrying out periodic health checks for the employees once a year. 

3)   Failure to perform periodic checks regularly. 

According to the results of the field investigation, the legislative   requirements related to 

occupational health fulfilled at the rate of 85%. 

 

4. CONCLUSION  

The drilling operation is one of the high-risk and dangerous part for the geological exploration 

of mineral resources due to the special conditions associated with its nature. Major and minor 

accidents during the drilling activities cause loss of life, material and time losses. The first 

step in reducing accidents and losses in this work is to identify and evaluate the risks 

encountered. The risks can then be prioritized according to their importance and then 

appropriate long-term strategies to reduce accidents can be identified and implemented. In this 

article, key HSE risks in geological exploration drilling operations performed in Artvin 

Province region have been identified and evaluated by making field observance questionnaire 
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and expert opinions. As a result of the examination of the total 103 identified risks related 

with personnel, working environment, personnel protective equipment, drilling rigs, 

equipment used, vehicle and health of employees. The result of 102 identified risks showed 

that management, human and hardware respectively are the most important influential factors 

in causes of accidents. The results of the risks identification shows that the human factor and 

the lack of management system are major influences in the occurrence of accidents. 

Environmental factors are ranked last. It is expected that the risks will be reduced to an 

acceptable level by eliminating the risks identified in this research. The priority of strategies 

to reduce hazardous events in geological exploration drilling and should be the development 

of long-term strategic plans for the implementation of the proposed controls. The method and 

results used in this research can be used to reduce accidents in the drilling industry 

worldwide.  
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ABSTRACT 

Predicting the behavior characteristics of the soil during an earthquake is very important 

information for newly constructed structures. If the soil dynamic parameters are obtained 

before the earthquake, confident structures can be built, however, knowing the soil dynamic 

parameters of the existing buildings provides great advantages in crisis management after the 

earthquake. Soil dynamic parameters can be determined by different geophysical methods. In 

this study, microtremor, seismic refraction and MASW methods were used to obtain soil 

dynamic parameters. Microtremor data were collected at 58 points and compared with the 

seismic refraction data obtained in the study area at 29 profiles on the same points. In this 

study, Nakamura spectral ratio technique was used in the evaluation of microtremor data due 

to its accuracy and ease of application and evaluation. In addition, the parameters obtained 

from MASW method at 15 profiles used for interpretation. Maps were drawn using the 

obtained dynamic soil parameters (predominant period, soil amplification, amplification 

factor). Additionally peak acceleration and ground amplification values were calculated by 

using the MASW and earthquake data in the EERA program. According to the results of the 

study, while high predominant period and high amplification values were obtained in the 

middle parts of the Bornova plain, these values decreased at the borders where the plain ends 

and different geological units begin. 

Keywords : Microtremor method, MASW, seismic refraction method, soil dynamic 

parameters, Bornova Plain 

 

1. INTRODUCTION     

Microtremor measurement is one of the practical methods to estimate the dynamic soil 

parameters compared with the other geophysical methods. Seismic explorations are one of 

several methods to determine a subsurface structural model over a wide area, but these 

explorations are still economically and technically difficult to carry out compared to the 

microtremor method especially in the urbanized areas.   

Experimental determination of site effects compared to numerical modeling has the 

advantages of avoiding the need of a great number of the soil geotechnical parameters. For 

that reason, field studies and techniques particularly microtremor method and the Nakamura’s 

evaluation technique [1] in seismic hazard assessment have been found to be useful. Among 

the various instrumental approaches, the Nakamura technique was chosen for its easiness of 

application. The signals used are simply recordings of ambient noises, so this technique 

requires neither local or regional seismic activity nor adequate reference sites.        

This study aims to compare the microtremor, seismic refraction and MASW studies for the 

determination of the predominant soil period and soil amplification and amplification factor 

of the ground [2]. Within the context of the study the measurable free areas are chosen and 

measurement points are set in these areas at Bornova Plain (Figure 1). Microtremor 
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measurements were carried out at 58 points in the area where the recording were made for the 

durations of 30 minutes at least during the day and night. The predominant soil periods and 

amplification factors were obtained with the utilization of the Nakamura technique for the 

every measurement point from the microtremor data for the ground studies. The results were 

compared with the seismic refraction and MASW method data obtained at the same points in 

the study area. 

 

 
Figure 1. Location map a) İzmir city and its surroundings b) Western Anadolu c) Study area and the 

geophysical methods application points. 

 

2. Geological Setting 

The rock units observed in İzmir and around the city from bottom to the top follows as 

below; 

• Bornova melange rocks consist of flysch matrix and limestone olistolithes into the 

matrix. Flysch matrix is also composed of sandstone-shale intercalations, 

• Neogene aged sedimentary rocks from bottom to the top are as follows; gravelstone, 

sandstone, siltstone, marl and silicified thinly bedded limestones, 

• Volcanic rocks with dacitic and andesitic character are in ascending order, mainly 

consisted of dacitic tuff, dacitic lava, andesitic tuff, agglomerate and andesitic lava 

subunits 

• Alluvial deposits, consisting of unconsolidated sediments composed of gravel, sand, 

silt, clay and silty clays.  

Study area that takes place in Bornova (İzmir) plain is located on the slope wash and the 

alluvial sediments. Slope wash offers a sandy matrix character that contains block and pebbles 

derivated from the bedrocks. The soil properties changes according to the bedrock. As the 

slope washes located on marl consist silt, clay and silty clays. The slope wash located on 

pebbles consists of fine-medium grained sand material. Slope wash in the area generally seen 

on slightly slope and low flat terrains where bounded the plain fault [3]. Dominant soil types 

in the Bornova plain are given in Figure 2. 
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Figure 2. Geology map of the study area. 

 

     The Upper Cretaceous and Paleocene Bornova Melange rocks, exposed in the İzmir 

metropolitan area, mainly consist of a flysch matrix and limestone olistolithes with clasts of 

different ages and sizes into the matrix [4]. The flysch matrix is also composed of sandstone-

shale intercalations and conglomerate [3,5]. Shales are the dominant component of the matrix, 

and sandstones are found as lenses and interlayers between the shale layers. Shales form 

approximately 60–65% of the matrix [6]. The Bornova Melange is highly folded and fractured 

by the strong effect of tectonic activities. The rocks are intensively fractured, and two to four 

sets of joints have been recognized.  

 

3. GEOPHYSICAL METHODS 

Three various geophysical methods are applied at the study are.  

 

3.1 Microtremor Method 

Microtremor method was applied at the selected 58 point at the Bornova Plain. At each 

observation site, a minimum of 30 minute ambient noise, sampled at 100 Hz, was recorded. 

Moreover, the following procedures were applied: 

• Offset correlation was applied, 

• Data were converted from binary to ASCII, 

• Waveforms were drawn by using the Senmic version 1.0, 

• Windows including 2048 samples data were selected for analyzes, 

• Cosines type Windows tapering on %5 of the signal were applied, 

• Hanning type band-pass filter between 0.1 and 20 Hz was performed, 

• Fourier spectra of the three component (NS,EW,UP) were calculated, 

• H/V spectral ratios were calculated.      

With the analysis of the collected microtremor data, the spectrums were drawn for every 

point. The predominant soil period and amplification factor values were read from the spectra.  
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3.2 Seismic Refraction Method 

Seismic refraction method was applied at the selected 29 points in the Bornova Plain. 

Each profile extends for a total length of 30m. The inner geophone spacing was 2.5m and the 

distance of the shot to the 1st geophone was 2.5m with a total of 12 geophones on a profile. 

A sledge-hammer (8 kg) was used to generate the seismic P and S waves. To generate the P-

waves a metallic plate (20x20cm2) was used to receive the sledge-hammer strikes. To 

generate the S-waves a piece of wood (2x0.3x0.1m3) was used to receive the sledge-hammer 

strikes.  

The soil amplification based on the shear wave velocity can be determined using the 

relationship suggested by Midorikawa [7]. The relationship is given by  

      Ak=68×Vs
-0.6                                                                                                               (1) 

where Ak is the soil amplification and Vs is the shear wave velocity. The predominant soil 

period based on shear wave velocity can be determined using the relationship proposed by 

Kanai [8]. The relationship is given by 

     T=4H/Vs                                                                                                                     (2) 

where T is the predominant period, H is the thickness and Vs is the shear wave velocity in the 

top soil layer. 

 

3.3 MASW Method 

Masw measurements were applied at 15 profiles that intersect with some of 

microtremor and seismic refraction methods. The measurements were carried out by making 6 

shots with 24 geophones, and the measurement interval was chosen as 0.125 microseconds. 

During the application, 5 geophones were used passively. It was applied by deactivating the 

last 5 geophones in the first shot, then deactivating one geophone from the beginning and 

activating a geophone from the end for each subsequent shift, and shifting the source. The 

offset distance is 5 meters and the geophone spacing is 5 m. At the end of the study, the 

calculated Vs velocities, the predominant period and the soil amplification values were 

obtained and the dynamic structure of the region was tried to be revealed. 

Soil amplification and predominant soil period parameters are calculated using the equations 

given in the seismic refraction method at the 3.2 section. 

 

4. Discussions and Conclusions 

Predominant soil period, soil amplification and amplification factor values were 

hereby obtained with the three geophysical methods applied and these were shown on the 

maps. Predominant soil period values obtained with microtremor method are between 0.13 

and 1.95 seconds at the survey area (Figure 3). By looking at the amplification factor 

distribution map obtained with the microtremor data, the measurement points of Bay1, Bay2, 

MEV2, 53, 66, 68 and 44 have the biggest values (Figure 4). 
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Figure 3. Predominant soil period values observed at the study area on topographical map. 

The size of the symbol indicates the size of the value at that point. 

 

The predominant soil period and soil amplification values were obtained with the seismic 

refraction surveys (Figures 3,4). In order to obtain these dynamic soil parameters, the numeric 

equations (1, 2) were used. The values of predominant period obtained from the seismic 

refraction method were between 0.14 and 0.56 second at the survey area (Figure 3).  

 

 
Figure 4. Soil amplification and amplification factor values on topographical map. The size of 

the symbol indicates the size of the value at that point. 
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According to the maps of the area, in the north, around the vicinity of Bornova and the Evka-

3 districts and also around the Atatürk district, in the south, around the İzmir Terminal’s 

building can be described as strong in terms of the dynamic soil parameters. At the central 

part of the study area, the Mevlana district, the second industrial-zone, the Manavkuyu district 

and the campus area of Ege University parts can be described as relatively weak in terms of 

the dynamic soil parameters. 

Being compatible of the predominant period, soil amplification and amplification factor 

estimated from the microtremor, seismic refraction and MASW methods applied in the study 

area, shows us that kind of methods are practical to obtain the behavior characteristics of a 

site.  

In addition, the dynamic behavior of the region during the earthquake was investigated by 

using the 1977 Izmir earthquake in the EERA (Equivalent-linear Earthquake site Response 

Analyzes) dynamic behavior analysis program [9]. Peak acceleration and ground 

amplification values were obtained by using the EERA program (Table 1). The parameters 

obtained from the MASW method are entered into the program as input. 

 
Table 1. Dynamic parameters obtained using EERA program. 

Profile Name Peak Acceleration Soil Amplification 

ATA1 0,041 1,08 

AYHAN 0,04 1,05 

BAY1 0,039 1,03 

DOG1 0,04 1,05 

DOG2 0,039 1,03 

GRJ2 0,044 1,16 

HONDA 0,04 1,05 

MEV2 0,089 2,34 

MEV3 0,041 1,08 

MEV 0,09 2,37 

OSM1 0,06 1,58 

OSM2 0,045 1,18 

OSM3 0,057 1,50 

SAN2 0,051 1,34 

TOP 0,047 1,24 

 

This study is a regional study in terms of the selected area and study points. A study may be 

applied with shorter sample interval to analyze the area better and reach more reliable results. 
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ÖZET 

Teknolojik gelişmelerle birlikte enerjiye olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Enerjinin 

artması sahip olduğumuz enerji kaynaklarını daha verimli kullanmaya yönlendirmektedir. 

Güç sistemleri bu doğrultuda önemli bir rol oynamaktadır. Bu sistemlerin geliştirilmesi, 

optimizasyonu ve hayatımıza entegrasyonu ısıyı ve enerjiyi daha iyi yönetmemize imkân 

tanımaktadır. Enerjideki dalgalanmaların stabilize edilmesi için ise depolama sistemlerinin 

kullanılması gerekmektedir.  Sıkıştırılmış Hava ile Enerji Depolama (SHED) teknolojisi 

güvenli ve verimli bir şekilde enerjinin mekanik olarak depolanmasına olanak tanımaktadır.  

Son yıllarda yapılan araştırmalar, SHED kullanılan güç sistemlerinin, sistem veriminin daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Güç sistemleri ile mevcut sistemlerin daha verimli 

kullanılması hedeflenirken, kullanılan depolama sistemleriyle ise enerjideki dalgalanmaları 

bertaraf etmek amaçlanmaktadır. Ayrıca SHED sistemi sıfır emisyon ile çevreci bir depolama 

yöntemidir. Bu çalışmada, SHED ile depolama yönteminin güç sistemleri ile entegrasyonu 

üzerine literatürde geniş bir araştırma yapılmış ve literatürdeki konu ile ilgili farklı 

yaklaşımlara yer verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Güç Sistemleri, Sıkıştırılmış Hava ile Enerji Depolama (SHED), 

Optimizasyon. 

 

1. GİRİŞ 

 

Artan dünya nüfusu ve hem elektrikli cihazların hayatımıza gün geçtikçe daha fazla dahil 

olması enerjiye olan ihtiyacı sürekli artırmaktadır. Son yıllarda enerjideki bu artışı karşılamak 

için alternatif enerji kaynaklarına yönelme, mevcut güç sistemlerinin ve depolama 

yöntemlerinin geliştirilmesi gibi çeşitli araştırmalar hız kazanmıştır. Özellikle üretilen 

enerjinin depolanması üzerine yapılan çalışmalar bu araştırmalar arasında dikkat çekmektedir.  



 BALKAN SUMMIT         5th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS           
                     

 BOOK OF FULL TEXT              ISBN: 978-625-7341-74-5             www.avrupakongresi.org            Page | 73 

 

 

EDS( Enerji Depolama Sistemleri) genel olarak enerjinin depolanırken dönüştürüldüğü forma 

göre 5 ana gruba ayrılabilir;  

 

1. Kimyasal (Hidrojen, Biyoyakıtlar..) 

2. Elektrokimyasal (Yakıt hücreleri, Bataryalar..) 

3. Elektriksel (Kapasitor, Süperkapasitör, Süperiletkenlikli Magnetler...) 

4. Mekanik (Volan sistemi, Pompaj Hidroelektrik Santrali, Sıkıştırılmış Hava ile Enerji 

Depolama) 

5. Termal (gizli ısı ile TED, duyulur ısı ile TED ve absorbsiyonlu sistem) 

 

Günümüzde genel olarak büyük ölçekli uygulamalar için iki çeşit enerji depolama teknolojisi 

mevcuttur. Bunlardan birisi Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral (PDHES), diğeri ise 

Sıkıştırılmış Hava ile Enerji Depolama (SHED) sistemidir. Birçok enerji depolama teknolojisi 

arasında SHED sistemleri yüksek depolama kapasitesi, güvenli çalışma şartları ve çevre dostu 

olması sebebiyle araştırmacıların ilgisini çekmektedir. 

 

Çizelge 1. Enerji Depolama Sistemlerinin detaylı kıyaslaması(Panda vd. 2020) 

Depolama Teknolojisi Depolama Kapasitesi Deşarj Süresi Verim(%) 

Süper Kapasitör <150 kW 1sn-1dk 85-95 

Süper İletkenlikli Magnetler 10 kW-1MW 5sn-5dk 95 

Hidrojen Yakıt Hücreleri 1kW-10GW 0.001sn-0.1sn 20-40 

Volan 5kW-20MW 4sn-15dk 90-95 

Batarya 1kW-1MW 1dk-2saat 65-75 

PDHES 5MW-2GW 4saat-4gün 55-85 

SHED 2MW-2.5GW 2saat-2gün 40-70 

 

Çizelge 1’de görüldüğü üzere PDHES ve SHED birkaç güne kadar uzayan deşarj süreleri ve 

yüksek güç kapasiteleri ile dikkat çekmektedir. Ancak PDHES’nin oldukça yüksek su deposu, 

rezervuar gibi elemanların yapımı için geniş alanlara ihtiyaç duyması, SHED’in kurulum 

maliyetini PDHES’e kıyasla düşürmektedir (Panda vd. 2020). Ayrıca yapılan yeni 

çalışmalarla SHED’in küçük çaptaki şebekeler için yapay depolarla uygulanabilirliği 

araştırılmakta ve araştırmacılar bu konuda deneysel çalışmalara yönelmektedir (Li vd. 2012). 

 

2. SIKIŞTIRILMIŞ HAVA İLE ENERJİ DEPOLAMA  

Dünyanın ilk SHED tesisi, 1978’de 290 MW çıkış gücü ile Almanya’nın kuzeyinde Huntorf 

kasabasında faaliyete geçmiştir. İkincisi ise 110MW çıkış gücü ile 1991’de Amerika Birleşik 

Devletlerinde McIntosh/Alabama’da inşa edilmiştir. İkisi de Diabatik Sıkıştırılmış Hava ile 

Enerji Depolama (D-SHED) çalışma prensibine göre tasarlanmıştır ve depolama alanı olarak 

tuz madeni kullanılmaktadır. Yapılan birkaç iyileştirmeyle birlikte hala günümüzde çalışmaya 

devam etmektedirler ve dünya çapında bazı deneme tesisleri kurulmuş olsa da hala en bilinen 

ve büyük kapasiteli örnekler bu ikisidir (Budt vd. 2016).   

 

2.1. Çalışma Prensibi 

 

SHED sıkıştırılmış havayı depolamak için düşük maliyetli elektrik kullanan, temeli 

gaz türbini teknolojisine dayanan bir enerji depolama sistemidir. Temel olarak şu şekilde 
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çalışır; hava bir depoda (tuz madeni, yapay depo/mağara vs.) sıkıştırılarak enerji mekanik 

olarak depolanır. Talebin yüksek olduğu pik saatlerinde elektrik üretmek için ısınan hava bir 

gaz türbininde genişletilerek elektrik elde edilir.  

 

Depolama, elektrikli kompresör kullanılarak elektrik enerjisi potansiyel enerjiye 

dönüştürülerek sağlanır. Basınçlandırılan hava bir depolama alanında depolanır. Daha sonra 

elektrik talebine göre havanın bir türbin boyunca genleşmesiyle elektrik elde edilir. Klasik bir 

SHED’nin şarj (Görsel 1) ve deşarj modundaki (Görsel 2) çalışma şekli basit bir şekilde 

gösterilmiştir. 

 

 

 
Görsel 1. Genel Olarak SHED'in Çalışma Prensibi (Şarj Modu) 

 

 
 

Görsel 2. Genel Olarak SHED'in Çalışma Prensibi (Deşarj Modu) 

Sıkıştırma sırasında ısının işlenme şekline göre genel olarak 4’e ayrılırlar.  

1. I-SHED (İzotermal SHED) 

2. D-SHED (Diabatik SHED) 

3. A-SHED (Adyabatik SHED) 

4. GA-SHED (Gelişmiş Adyabatik SHED)  

 

I-SHED’lerde sıkıştırma sırasında açığa çıkan ısı ya minimize edilir veya korunur. D-

SHED’lerde sıkıştırma sırasında açığa çıkan ısı çevre ortama verilir. Dolayısıyla deşarj 

modunda yoğuşmadan ve donmadan korumak için türbine giren sıkıştırılmış havanın ön 

ısıtılması için gerekli enerji dışarıdan sağlanır. A-SHED’lerde sıkıştırma sırasında açığa çıkan 

ısı, deşarj işlemi sırasında tekrar (termal enerji deposu veya ısı geri kazanım sistemleri vs.) 

kullanılır. Dolayısıyla D-SHED’den farklı olarak A-SHED’lerde yanma odası bulunmaz. 

Temelini A-SHED’in oluşturduğu GA-SHED ise sistemde yapılan iyileştirmeler ile verimi 

daha yüksek sistemler tasarlanmasına olanak sağlar.  

 

GA-SHED’nin uygulanabilirliği yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı sistem elemanlarının 

geliştirilmesi şuan için aşılması gereken bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

yönde yapılan çalışmalar gün geçtikçe artmakta ve küçük ölçekli şebekelerle beraber 

çalışabilecek sistem tasarımları ve optimizasyonları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca 
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tasarlanan sistemlerde kullanılacak malzemelerin dayanım kriterlerine bağlı olarak ekonomik 

açıdan incelenmeleri de önem kazanmaktadır.  

 

Enerji Depolama Sistemleri (EDS) içerisinde yüksek depolama kapasitesi ve yüksek verime 

sahip olmaları, çevre dostu ve güvenli şartlarından dolayı bu sistem umut vadeden bir yöntem 

olarak düşünülmektedir: 

 

SHED termodinamik çevrim sistemleri ile birleşme şekillerine göre 6 kategoriye ayrılabilir. 

 

1. Klasik tip SHED 

2. SHED ve gaz türbinli hibrit güç sistemleri ile birleştirilmiş SHED 

3. Gaz türbini ve buhar türbini ile birleştirilmiş SHED 

4. İçten yanmalı motor ile birleştirilmiş hibrit SHED 

5. Soğutma sistemi ile birleştirilmiş SHED 

6. Yenilenebilir enerji ile birleştirilmiş SHED   

 

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Temel SHED mantığına göre çalışan sistemlerin gidiş-dönüş verimliliği (Round Trip 

Efficiency) değerleri (yaklaşık %42 civarında) düşüktür (Budt vd., 2016). Araştırmacılar bu 

durumun üstesinden gelebilmek için SHED sistemleri birleşik soğutma-ısıtma güç (BSIG) 

sistemleri ile birleştirilerek yeni sistemler tasarlamışlardır. Li vd. (2012), SHED temelli küçük 

ölçekli bir trijenerasyon sistemi önermişlerdir. Önerilen sistemi depolanan sıkıştırma ısısını, 

deşarj sırasındaki yüksek basınçlı havanın ön ısıtması veya ortam ısıtması için kullanırken; 

türbinden çıkan havayı da direkt olarak ortam soğutması/ısıtması için kullanılacak şekilde 

tasarlanmışlardır. Ayrıca bu çalışma bu tür sistemlerin küçük ölçekli binalar için uygulanabilir 

olduğunu göstermiştir. 

 

Liu ve Wang (2015), pnömatik motor ve A-SHED kullanarak bir trijenerasyon sistemini 

teorik ve deneysel olarak incelemiştir. Teorik hesaplamalar sonucunda, soğutma uygulanarak 

toplam enerji verimi %20-30 artırılabileceği bulunmuştur. Liu ve Wang (2016), bir diğer 

çalışmada bir trijenerasyon sistemi ile entegre SHED (T-SHED) sistemi ile klasik bir A-

SHED sistemini kıyaslayarak T-SHED sistemiyle toplam ekserji veriminin yaklaşık %3 

artırılabileceğini göstermişlerdir. Facci vd. (2015), basitleştirilmiş bir A-SHED temeline 

dayanan trijeneratif enerji depolama sistemi tasarlamışlardır. Kim ve Favrat (2010), sıkıştırma 

işleminden geri kazanılan ısıyı direkt soğutma için kullanan ve türbinden çıkan havayı 

soğutma için tekrar kullanan trijeneratif bir mikro SHED tasarlamışlardır. Bu çalışmalar 

göstermiştir ki BSIG ile SHED birlikte kullanılarak sadece BSIG sistemlerine göre daha 

verimli olmuşlardır. 

 

Klasik SHED sistemi elektrik üretmek için gaz türbini kullanır ve bu fosil yakıt kullanımına 

bağlı olarak çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Ek olarak gaz türbinlerindeki enerji kaybı 

SHED’nin verimini %40-60 arasında sınırlamaktadır (Budt vd., 2016). Bu eksiklikleri 

giderebilmek için literatürde A-SHED teknolojisi önerilmiştir (Luo vd., 2015). Dolayısıyla 

son yıllarda A-SHED ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmıştır. Szablowski vd. (2017), bir A-SHED 

için enerji ve ekserji analizini yapmışlardır. Sonuçlar; kompresör, türbin ve rejeneratörün 

kademe sayısını artırmanın çevrim verimini artırdığını göstermiştir. Luo vd. (2018) dinamik 

modelleme için bir simülasyon yazılım aracı geliştirmişlerdir. Grazzini ve Milazzo, (2012) ile 

Liu vd. (2014), A-SHED’in termodinamik analizini yapmışlardır. Yapılan analiz sonuçlarına 

göre çevrim veriminin, sistemi oluşturan temel elemanların yapısına ve parametrelerine bağlı 
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olduğu görülmüştür. Ayrıca Grazzini ve Milazzo, (2008), A-SHED için termodinamik analiz 

yapmışlar ve verimi %72 olarak bulmuşlardır.  

 

A-SHED ile BSIG sistemlerinin tasarlanması ve multi-optimizasyonları hakkında gün 

geçtikçe yeni çalışmalar yapılmaktadır. Literatürde farklı multi-optimizasyon yöntemleri, 

çeşitli SHED tasarımlarına destek olarak uygulanmaktadır. Bu bağlamda literatür 

incelendiğinde; Yao vd. (2016) gaz motoru kullanan, SHED temelli küçük ölçekli bir güç 

sistemi tasarladığı görülmektedir. Türbine giren yüksek basınçtaki havayı gaz motorunun 

egzoz gazıyla ısıtarak sistemden elde edilen gücü artırmayı amaçlamışlardır. Ayrıca NSGA-II 

(Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm) algoritması kullanılarak sistemin termo-

ekonomik optimizasyonu üzerine çalışmışlardır. Sadreddini vd. (2018); SHED, ORC ve 

enjektör sistemi ile birleştirilmiş bir sistem tasarlamışlardır. Sistem performansına etki eden 

farklı parametreleri incelemiş, genetik algoritma (GA) kullanarak sistemin optimizasyonunu 

yapmışlardır. Zhang vd. 2019); biokütle, jeotermal enerji ve SHED ile birleştirilmiş yeni bir 

güç sistemi tasarlamışlar ve bu sistemin enerji, ekserji ve ekonomik performansı 

araştırmışlardır. Jiang vd. (2019), bir T-SHED sistemi önermiştir ve NSGA-II kullanarak 

gidiş-dönüş verimliliğini ve yıllık toplam tasarruf miktarını dikkate alarak tasarım 

parametrelerini belirlemek için çok amaçlı optimizasyonunu yapmışlardır. Wang vd. (2018), 

güneş enerjisi ve SHED ile entegre edilmiş bir güç sistemi tasarlamışlardır. NSGA-II 

optimizasyon yöntemini kullanarak, toplam yatırım maliyeti ve ekserji analizi dikkate 

alınarak sistemin çok amaçlı optimizasyonunu yapmışlardır. 

 

Yan vd. (2018), SHED ile BSIG sistemlerinin birleştirildiği yeni bir hibrit sistem tasarlamış 

ve bu sistemin multi-optimizayonunu yapmışlardır. Toplam maliyet ve emisyonu minimize 

edebilmek için C-NSGA-II adını verdikleri NSGA-II ile MOPSO (Multi-objective Particle 

Swarm Optimization) beraber kullanılarak oluşturdukları hibrit bir algoritma ortaya 

koymuşlardır. 

 

Zhang vd. (2013), hava depolama odası için 4 farklı model belirlemiştir ve GA-SHED 

sistemine 4 farklı modelin etkisini termodinamik açıdan incelemiştir. Sonuçlar farklı gaz 

depolama odalarının GA-SHED sisteminin kararlılığını etkileyecek olan farklı şarj-deşarj 

karakterleri oluşturacağını göstermiştir. Han vd. (2018), yaptıkları çalışmada optimum bir 

GA-SHED sistem performansı elde etmek için şarj ve deşarj prosesleri için 4 farklı çalışma 

modu incelemiştir. Bu çalışmanın sistem şeması Görsel 3’te görülmektedir. Ayrıca kullanılan 

optimizasyon yöntemi NSGA-II’dir. 

 

Sistem performansı iyileştirmek için Han vd. (2020) bir GA-SHED ile entegre edilmiş bir ısı 

güç sistemi için 3 farklı enerji depolama için çalışma modu önermişlerdir. Enerji depolama 

işlemi sırasında sistem performansı kompresörün çalışma moduna göre değişmektedir. Bu 

çalışmada gaz depolama odasının maksimum basınç oranı, ısı eşanjörünün veriminin ve çevre 

sıcaklığının sistem performansına etkisi incelenmiştir. Çalışmada çok amaçlı optimizasyon 

yöntemi olarak MOGWO kullanılmıştır. 
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Görsel 3.Bir GA-SHED Çalışması için Örnek Şema (Han vd. 2018) 

Yapılan literatür araştırmasında SHED sistemleri için ekonomik yönün öneminden 

bahsedilmiş ancak detaylı olarak termo-ekonomik, eksergo-ekonomik analiz çalışmaları çok 

kısıtlı kalmıştır. Yao vd. (2017); gaz motoru, ısı geri kazanım sistemi ve amonyak-su soğutma 

sistemi kullanarak yeni bir SHED temelli güç sistemi (Görsel 4) tasarlamışlardır ve sistemin 

multi-optimizasyonunu yaparak eksergo-ekonomik açıdan analiz etmişlerdir. Çalışmada 

yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmış olup, optimizasyon yöntemi olarak DEA (Differential 

Evolution Algorithm) kullanılmıştır. Son ürün halinde her bir elemanın maliyeti ile ekserji 

verimi arasındaki ikilem(trade-off) araştırılmıştır. En iyi ikilem isteğe göre seçilmiş olup, 

elemanların performansları hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için eksergo-ekonomik 

analiz yapılmıştır. 

 
 

Görsel 4. SHED Temelli Birleşik Soğutma-Isıtma Güç Sistemi Örneği (Yao vd., 2017) 

Han vd. (2020b), BSIG ile birleştirilmiş GA-SHED sisteminin şeması Görsel 5’te 

görülmektedir. Bu çalışmada 5 farklı ısı dağılım modu için enerji, ekserji ve termo-ekonomik 

analizini yapmışlardır. Ayrıca bu sistem için multi-optimizasyon (MOGWO) uygulanarak 

anahtar parametreler için optimum değerler incelenmiştir. 
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Görsel 5. Birleşik Soğutma-Isıtma Güç (BSIG) Sistemi ile Entegre Edilmiş SHED Sistem Şeması 

(Han vd., 2020b) 

Mazloum vd. (2017) sistem performansının dengeli olması için sabit basınçlı adyabatik bir 

SHED (Izobarik A-SHED) tasarlamışlardır. Yaptıkları çalışmada sistemin çalışma ve yatırım 

maliyetini içeren bir fonksiyon tanımlamışlardır. Tanımladıkları bu fonksiyon ile net verimi 

amaç fonksiyonu olarak alarak eksergo-ekonomik analiz yapmışlardır. Optimizasyon yöntemi 

olarak Genetik Algoritma (GA) kullanmışlardır. 

 

SHED ile entegre edilmiş çeşitli sistemlerin optimizasyonunun incelendiği çalışmaların 

özetinin sunulduğu tablo Çizelge 2’de verilmiştir.  

 
Çizelge 2. Sıkıştırılmış Hava ile Enerji Depolama (SHED) Sistemleri Üzerine Literatürde 

Yapılmış Çalışmalar 

Yazar Konusu Sistem Bileşenleri 
Optimizasyon

Modeli 
Anahtar Parametreler 

Yao vd. (2016) Küçük ölçekli SHED ve gaz 

motoru entegre edilmiş yeni bir 

BSIG sistemi önerilmiştir. Bu 

sistemin ekonomik ve 

termodinamik performans 

kriterleri optimize edilmiştir. 

BSIG+SHED+GAZ 

MOTORU 

NSGA-II • Türbin giriş basıncı / 

sıcaklığı  

• Isı eşanjörü verimi 

• Yoğuşma Sıcaklığı 

Yao vd. (2017) Bir gaz motoru, ısı geri kazanım 

alt sistemi ve amonyak-su 

soğutma alt sistemi ile 

birleştirilmiş SHED temelli yeni 

bir BSIG sistemi önerilmiştir. 

Sistemin eksergo-ekonomik 

analizi yapılmıştır. 

BSIG+SHED 

+ISI GERİ 

KAZANIM 

SISTEMİ 

+GAZ MOTORU 

+AMONYAK-SU 

SOĞUTMA 

SİSTEM 

  

DEA • Isı eşanjörü pinch point 

sıcaklık farkı 

• Kompresör ve türbinin 

izentropik verimi 

• Kompresörün çıkış 

basıncı  

• Türbinin giriş sıcaklık/ 

basınç 

• Yoğuşma sıcaklığı 

• Gaz motoru boyutu 
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Han vd. (2018) Bir GA-SHED sistem 

performansını optimize etmek 

için şarj ve deşarj işleminin 

farklı 4 çalışma modu için 

incelenip kıyaslaması 

yapılmıştır. 

GA-SHED 

+TERMAL 

ENERJİ DEPOSU 

NSGA-II • Isı Eşanjörü verimi 

• Çevre sıcaklığı/ basıncı 

 

Yan vd. (2018) SHED ile BSIG sisteminin 

birleştirildiği yeni bir hibrit 

sistem tasarlanmış ve 

optimizasyonu yapılmıştır. 

Toplam maliyet ve emisyonu 

minimize edebilmek için iki 

algoritma beraber kullanılarak 

yeni bir algoritma ortaya 

koyulmuştur. 

GÜNEŞ+RÜZGAR 

+İÇTEN 

YANMALI 

MOTOR(BİYOGA

Z)+BSIG+SHED 

NSGA-II 

MOPSO 

Mevsimlere ve zamana 

göre,  

• Isıtma/soğutma/elektrik 

yükü 

• Ekserji verimi 

• Ekonomik parametreler 

Wang vd. 

(2018) 

Güneş enerjisi temelli bir BSIG 

ile birleştirilmiş SHED sistemi 

tasarlanmıştır ve sistemin multi-

optimizasyonu yapılmıştır. 

BSIG+GÜNEŞ 

+SHED 

+ISI GERİ 

KAZANIM 

SİSTEMİ 

NSGA-II • Kompresör sıkıştırma 

oranı 

• Türbin giriş 

basınç/sıcaklık 

• Isı Eşanjörü verimi 

Jiang vd. 

(2018) 

SHED ve hibrit soğutma 

sistemiyle birleştirilmiş yeni bir 

BSIG sisteminin analizi, 

uygulaması ve çok amaçlı 

değerlendirmesi yapılmıştır. 

Klasik BSIG sistemleri ile bu 

yeni sistem karşılaştırılmış, 

ekonomik ve sistem 

elemanlarının kapasiteleri 

yönünden kıyaslanmıştır. 

BSIG+SHED 

+HİBRİT 

SOĞUTMA 

SİSTEMİ 

AĞIRLIK 

FAKTÖRÜ 

YÖNTEMİ 

• Doğal gaz fiyatı 

• Kompresör sıkıştırma 

oranı 

• Türbin giriş sıcaklığı 

Sadreddini vd. 

(2018) 

SHED, ORC ve Ejektörlü 

soğutma sistemi ile 

birleştirilmiş yeni bir 

kojenerasyon sistemi 

önerilmiştir. Sistem 

termodinamik açıdan 

değerlendirilmiş ve farklı 

parametrelerin sistem 

performansı üzerine etkisi 

incelenerek sistemin 

optimizasyonu yapılmıştır.  

BSIG+SHED+ORC 

+EJEKTÖRLÜ 

SOĞUTMA 

SİSTEMİ 

GA • Hava deposuna giriş / 

çıkış basıncı  

• Hava çıkış kütlesel debisi 

• Gaz türbininin giriş 

sıcaklığı 

• ORC türbininin giriş 

basıncı 

• Buhar jeneratörünün 

pinch sıcaklığı 

• Ejektörün giriş / çıkış 

basıncı 

Han vd. 

(2020a) 

Bir GA-SHED’e entegre 

edilmiş BSIG sistemi için 3 

farklı enerji depolama çalışma 

GA-SHED+BSIG MOGWO 3 farklı çalışma modu için; 

• Isı eşanjörü verimi 

• Hava deposunun 
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modu önerilmiş ve 

performansları kıyaslanarak 

termodinamik açıdan analiz 

edilmiştir. Ayrıca multi-

optimizasyon çalışması 

yapılmıştır. 

maksimum sıkıştırma oranı 

• Çevre sıcaklığı 

Han vd. 

(2020b) 

BSIG ile birleştirilmiş GA-

SHED sisteminin 5 farklı ısı 

dağılım modu için enerji, 

ekserji ve ekonomik analizi 

yapılmıştır. Ayrıca bu sistem 

için multi-optimizasyon 

yöntemi uygulanarak anahtar 

parametreler için optimum 

değerler incelenmiştir. 

GA-SHED+BSIG MOGWO 5 mod için; 

• Gidiş-dönüş verimliliği 

• Ekserji verimi 

• Ekserji yoğunluğu 

• Isıtma/soğutma ekserjisi 

• Sıkıştırma/genleşme işi 

Panda vd. 

(2020) 

Bir güç sistemi ile entegre 

edilmiş farklı hibrit SHED 

sistemlerinin iki farklı 

optimizasyon yöntemi ile 

optimizasyonunu ve 

kıyaslamasını incelemiştir 

SHED+BSIG DEA 

MBFA 

(Modified 

Bacteria 

Foraging 

Algorithm) 

Voltaj değerleri ve %20-40 

yenilenebilir enerji ile 

bağlantısına göre 

oluşturulan iki sistem 

arasındaki kıyaslamalar 

incelenmiştir. 

 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Yapılan bu araştırma sonucunda SHED teknolojisinin son yıllarda dikkat çektiği ve 

geliştirilmeye açık yönlerinin olduğu görülmüştür. Klasik SHED sistemlerinin tek başına 

verimleri düşükken güç sistemlerine entegre edildikleri takdirde sistem verimlerinin arttığı 

kaynaklarla desteklenmiştir. Ayrıca kompresör ve türbinlerde yapılacak geliştirme 

çalışmalarının da bu teknolojinin verimini artıracağı açıkça görülmektedir. Kurulu tesis 

örneğinin sayılı olduğu bu enerji depolama yönteminin hayata geçirilmesi, optimizasyon 

çalışmalarına ağırlık verilmesi ve bu konu üzerinde yapılacak ekonomik analizler sayesinde 

mümkün olacaktır.  

 

Bilgilendirme: Bu çalışma birinci yazarın doktora tez çalışmasının bir parçasıdır.  
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ÖZET 

Azotlu inorganik yapay gübrelerin küresel anlamda artan kullanımları tarımsal üretim ve 

ekonomi açısından insanlara muazzam faydalar sağlamaktadır. Hızla artan dünya nüfusu 

dolayısıyla gereksinim duyulan besin üretimini çarpıcı düzeyde arttırmaktadır. Bununla 

beraber, yaşamsal faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi ve sucul canlılar gibi zengin besin 

kaynaklarının hayatlarını sağlıklı bir biçimde sürdürüp, onlardan sağlıklı gıdalar olarak 

faydalanılabilmesi bakımından insanlık için vazgeçilemez olan su kaynaklarının; azot 

bileşikleri gibi etkenlerle kirlenmesi, insan sağlığı ve ekonomisi üzerinde önemli boyutlarda 

olumsuz etkiler yaratmaktadır. Üreticilerin benimsediği ‘ne kadar bol kimyasal gübre 

uygulanırsa o kadar fazla verim sağlanır’ algısı sonucunda, yetiştirilen bitkilerin 

gereksinimlerini aşan miktarlarda uygulanan azotlu gübreler, bitkiler yararlanamadan 

yıkanarak tarım alanlarından uzaklaşmakta, üretim maliyetini arttırmakta, ekonomik kayıplara 

neden olmaktadır. Ayrıca çevresel faktörlerin de etkisiyle, tarım alanlarından yüzey ve yeraltı 

sularına sızarak buralarda kirlilik yaratan nitrat veya nitrit gibi azot bileşikleri, insan sağlığını 

ve ekolojik yaşamı da tehdit etmektedir. Dünyadaki içme suyu kaynaklarının büyük 

çoğunluğunu yeraltı sularının oluşturması nedeniyle buralardaki azot kirliliği ciddi sorunlara 

yol açmaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalara göre: kirlenmiş içme suyuyla vücuda alınan 

nitrat bileşiklerinin, sindirim kanalında nitrit bileşiklerine dönüştürülmesi, insanlarda özellikle 

de bebeklerde methemoglobinemiye sebep olarak kanın oksijen taşınımını azaltıp veya 

durdurup; ölüme kadar varabilen sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun yanında anormal 

ağrılara, merkezi sinir sistemi doğum kusurlarına yol açabilmektedir. Ayrıca bu bileşiklerin 

sindirim kanalında kanserojen nitrozaminlere dönüştürülmesi, buralarda kanserlere sebep 

olabilmektedir. Alınan bu nitrat ve nitrit bileşikleri ek olarak genlerde mutasyonlara, organ 

veya dokularda hasarlara, doğuştan gelen özürlere, koroner kalp rahatsızlıklarına, mesane, 

ovaryum, karaciğer ve böbrek kanserlerine, insülin bağımlı şeker hastalığına, tiroit 

büyümesine, guatra, düşüklere, ölü veya prematüre çocuk doğumlarına, solunum yolu 

enfeksiyonlarına, idrar yolu rahatsızlıklarına, hipertansiyona sebep olabilmektedir. Bu 

bağlamda da azotlu bileşiklerin sucul alanlardaki yoğunluğunun sürekli izlenmesi, kontrol 

altında tutulması, gübreleme hatalarının giderilmesi, tarımda geleneksel üretim yerine 

sürdürülebilir çevre dostu üretime geçilmesi çok büyük önem arz etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Azotlu gübreler, aşırı gübreleme ve insan sağlığı. 
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1. GİRİŞ   

Dünya genelinde gerçekleşen hızlı nüfus artışı, paralelinde artan gıda ihtiyacını getirmiş, bu 

ihtiyacın karşılanabilmesi amacıyla tarımsal üretimde de artışa gereksinim duyulmaya 

başlanmıştır. Bu bağlamda da daha verimli kaynakların kullanımı ve çeşitli bitkiler için çeşitli 

gübrelerin uygulandığı üretim sistemlerinin benimsenmesi yoluyla artan gıda talebinin 

karşılanmasına çalışılmaktadır [1]. Ayrıca doğru sulama ve doğru gübreleme faaliyetleri, 

gelişmiş tarım teknolojilerinin uygulanması, tarım alanlarının daha etkin değerlendirilmesi, 

genetik çalışmalar gibi yaklaşımlarla da tarımsal ürünlerin veriminde artış sağlanarak; artan 

dünya nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanabilme imkânlarının geliştirilebileceği 

düşünülmektedir [2]. 

Lakin özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan nüfusun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılırken 

bazen güvenlik ve çevre kirliliği gibi konular göz ardı edilebilmekte ve tarımsal üretimde 

gübreler ve zirai ilaçların sınırsızca kullanımları söz konusu olabilmektedir. Ek olarak son 

yıllarda sanayileşmenin ve entansif tarımın gelişmesi de çevresel sorunları 

şiddetlendirmektedir. Oysa üretimde devamlılık ancak sürdürülebilir, doğru tarım 

uygulamalarıyla mümkün olabilecektir [3].  

Dünyada da ve ülkemizde de en çok kullanılan zirai gübreler azotlu gübrelerdir. Çünkü azot, 

bitkilerin en çok gereksinim duyduğu ama topraktan çok az karşılayabildikleri bir besin 

maddesidir. [1, 4]. Topraktaki azotun da her yıl yenilenmesi gerektiğinden, en çok kullanılan 

kimyasal gübre bileşeni azottur [4-5]. Ülkemizde tarım arazilerinin % 87’sinin organik madde 

içeriğinin zayıf olduğu belirlenmiştir [6] Dolayısıyla tarımsal üretim gübreleme ile 

desteklenmekte, uygulanan toplam gübrenin % 60’ı [7] ila % 68’i [8] gibi önemli bir kısmını 

da azotlu gübreler oluşturmaktadır.  

Yaklaşık son kırk yılda, topraklarımızda uygulanan gübreler, tarımsal üretimin artmasına ve 

gıda kaynaklarının yeterli potansiyelde tutulmasına önemli katkılar sağlamıştır. Önümüzdeki 

yıllarda da nüfustaki artışın devam edeceği düşünülmekte, bu nedenle tarımsal üretimdeki 

artışın sürdürülebilirliğini sağlamak için gübreleme uygulamalarının öneminin çoğalacağı 

tahmin edilmektedir [9].  

FAO verilerine göre 2019 yılı içerisinde dünyada kimyasal gübre üretimi yapan 36 ülke olup, 

toplamda 274.728.858,99 ton üretim yapılmıştır. Türkiye ise 2.699.525,00 ton ile bu üretimin 

% 0,98’ini gerçekleştirmiş, dünya gübre üretiminde çok küçük bir payla yer almıştır. Yine 

FAO verilerine göre 2019 yılında dünyada kimyasal gübre kullanan 49 ülke olup, toplamda 

180.513.754,88 ton gübre tüketimi gerçekleştirilmiştir. Türkiye ise 5.701.978 ton gübre 

kullanımı ile bu payın % 3,16’sını tarımsal arazilerine uygulamıştır [10]. TÜİK 2021 

istatistiklerine göre ise son 10 yılda ülkemizin tarımsal üretiminde gübre kullanımı da azotlu 

gübre kullanımı da artmıştır. TÜİK istatistikleri 2010-2020 yılları arasında ülkemizde yıllık 

gübre kullanımının 9.074.308 tondan 14.495.815 tona yükseldiğini, bu değerler içerisinde 

azotlu gübrelerin kullanımının ise 5.995.500 tondan 9.774.691 tona çıktığını göstermiştir. 

Toplam gübre kullanımı içerisinde azotlu gübrelerin kullanım oranlarının TÜİK verilerine 

göre son 10 yılda % 65-69 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir [8].  

Yukarıda da söz edildiği gibi Türkiye’de gübre tüketiminde geçmişten günümüze bir artış 

meydana gelmesine rağmen, aynı artış verimde gözlemlenememiştir. Bazı ülkeler, 
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ülkemizden daha az kimyasal gübre kullanarak daha fazla tarımsal ürün elde 

edebilmektedirler [11]. Benzer şekilde ülkemizin kimyasal gübre kullanımı, bu artışa rağmen 

dünya ortalamasına veya birçok dış ülkeye göre çok daha düşüktür [10]. Fakat bu duruma 

avantaj gözüyle bakılmamalıdır. Önemli olan uygulanan kimyasal gübrelerin miktarı değil, 

gübre uygulamasının yapılan toprak analizleri ve ihtiyaca bağlı olarak doğru biçimde 

gerçekleştirilmesi ve gübrelemenin iklime, toprağa ve bitkiye en uygun şekilde yapılmasıdır 

[12].  

‘Kimyasal Gübre Tüketim Haritası’ incelendiğinde, gübre tüketiminde Türkiye'de özellikle 

Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Batı Anadolu Bölgelerinde bir yoğunluk olduğu 

görülmektedir. GAP çerçevesindeki sulu tarım faaliyetleri, fındık ve çay tarımı bu durumun 

temel tetikleyicileri olarak sayılabilmektedir. Ayrıca üreticiler gübreleme uygulamalarını ‘ne 

kadar çok kimyasal gübre: o kadar çok verim’ gibi hatalı hatta zararlı bir yaklaşımla 

yürüttüklerinden, tarımsal alanlarda gerekenin çok daha üzerindeki gübre değerlerinin 

kullanıldığı görülmektedir. Fakat beklenenin tersine ‘AZALAN VERİM KANUNU’ 

sebebiyle gübrelemeden sağlanan yarar ancak belli bir seviyeye kadar artmaktadır. Sonrasında 

hala gübreleme sürdürülürse sağlanan yarar yerini zarara bırakmaya başlamaktadır [11]. 

Kimyasal gübrelerin ihtiyacı aşan yoğun kullanımları, ekonomik kayıpların yanında tarımda 

sürdürülebilir üretime de oldukça zarar vermektedir. Bilinçli ve doğru gübreleme farklı 

bitkilerde ürün verimini % 50 ila 100 arasında arttırabildiği gibi tarıma farklı yararları da 

bulunmaktadır. Hatalı veya aşırı gübrelemenin ise üretime, toprağa çevreye ve sağlığa 

oldukça önemli zararları bulunmaktadır [13]. 

Gübrelerin bilinçsizce aşırı kullanımı sonucunda bitki tarafından kullanılamayıp toprağa 

karışan nitrat (NO3) değerleri biyolojik azot fiksasyonu yapan mikroorganizmaları öldürerek 

toprak yapısının bozulmasına, erozyonla toprağın verimli üst tabakasının kaybına, toprakta 

tuzluluğun artmasına, ağır metal birikimine, denitrifikasyonla gaz haline geçerek asit 

yağmurlarına, sera etkisiyle küresel ısınmaya, ozon tabakasının zarar görmesine, su 

kaynaklarına sızarak nitrat/azot kirliliğine, ötrofikasyona, veya içme suyu kalitesinde 

bozulmalara, biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve bunun gibi potansiyel çevre kirliliği 

olaylarıyla çeşitli zararlara neden olmaktadır [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. 

Yapılan çeşitli araştırmalarda azotlu gübrelerin ihtiyacı aşan değerlerde kullanımı durumunda 

yağmurla yıkanma, toprak yüzeyinden akış, tarımsal drenaj ve erozyon gibi sebeplerle oluşan 

besin maddesi kayıplarının uygulanan azotun % 5-40’ı arasında değiştiği belirlenmiştir [22, 

23, 24]. Ancak bu kaybın toprağın ve yetiştirilen ürünün tipine, iklimsel özelliklere ve 

gübrelerin yapıları ile uygulanma yöntemlerine göre de değişebildiği tespit edilmiştir. En 

uygun koşullarda tatbik edilse bile bitkilerin, uygulanan bu azotlu gübrelerin sadece % 50 

kadarından faydalanabildiği saptanmıştır. % 2-20’lik kısmının buharlaşarak kaybolduğu, % 

15-25 kadarının topraktaki mevcut organik bileşiklerle kaynaştığı, ve diğer % 2-10 arasındaki 

miktarlarının da yüzey sularına ve yeraltı su kaynaklarına sızdığı tespit edilmiştir[3, 25]. 

Bitkiler tarafından alınamayıp üretime katılamayan azotun 2010’lardaki ekonomik değerinin 

yıllık 17.7 milyar dolara karşılık geldiği tespit edilmiştir [26-27]. 

Azotlu/nitratlı gübrelerin zirai amaçlarla giderek artan düzeylerde uygulanması ve bu 

gübrelerdeki nitratın belli bir kısmının yıkanarak derinlere sızması ve içme suyu sağlayan 

yeraltı kaynaklarına karışması ciddi endişeler yaratmaktadır. İçme suyu kaynağı olarak 

dünyada genellikle yeraltı su kaynaklarının kullanılması nedeniyle, bu kaynaklarında 
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meydana gelen kirliliğin dikkate değer ve çarpıcı sonuçları olmaktadır. Son yıllarda bu konu 

üzerine yoğunlaşılmasının temel sebebi de budur [28, 29, 30]. 

Dünya üzerinde yeraltı sularında oluşan kirliliğin en önemli ve en yaygın sebeplerinden biri 

nitrattır. Sucul çevreyi kirleten başlıca unsurlardan olan azot bileşikleri; nitrat (NO3), nitrit 

(NO2) ve amonyum (NH4) gibi iyonlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, yüzey 

suları, yeraltı suları ve içme sularında görülen gübreleme kökenli sorunlar da en yoğun olarak 

azotlu gübrelerin bilinçsiz kullanımından doğmaktadır [31-32]. Bu sucul ortamlardaki nitrat 

kirliliği; uygulanan tarım ve gübreleme sistemleri, iklim ve toprak özellikleri, seçilen bitki 

türlerine göre de değişebilmektedir [33].   

Çeşitli araştırma sonuçları, yeraltı su kaynaklarındaki nitrat kirliliğinin genellikle yerel 

düzeyde kalmayıp çok geniş alanlarda meydana geldiğini göstermiş [34, 35, 36] ve çoğu kez 

derin olmayıp içme suyu kaynağı olarak değerlendirilen yeraltı sularında bu ortamların kendi 

kendini temizleme kapasitesini aşan yüksek yoğunlukta nitrat kirliliğinin bulunduğunu ortaya 

koymuştur [36]. 

İçme sularında bulunması kabul edilen nitrat konsantrasyonu üst sınırı Dünya Sağlık 

Örgütünce (WHO) [37], Türk Standartları Enstitüsünce [38] ve Avrupa Ekonomi 

Topluluğunca (EEC) 50 mg/L, ABD Halk Sağlığı Servisince (USPHS) 45 mg/L olarak 

belirlenmiştir [39]. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Örgütü (US EPA) ise içme 

suyundaki nitrat değerleri için üst sınırı 10 mg/L, nitrit için ise l mg/L olarak belirlemiştir 

[40]. 

Tüm bunlara rağmen, içme sularında bulunan nitrat değerlerinin dünyada birçok yerde farklı 

ülkelerde izin verilen en yüksek konsantrasyondan fazla olduğu bildirilmiştir [41, 42, 43, 44]. 

Dolayısıyla, çevre ve insan sağlığı üzerinde bilinen zararlı etkileri nedeniyle ve sağlıklı içme 

suyu temin edebilmek adına; sudaki nitrat ve benzeri azot bileşiklerinin ne düzeyde 

olduğunun tespit edilmesi, belli aralıklarla kontrol edilmesi ve standartlara uygun sınırlarda 

tutulmaya çalışılması muazzam derecede önemlidir [44]. 

Ülkemizde de tarımsal kökenli nitrat kirliliği ile ilgili araştırmalar yapılmış, önemli sonuçlar 

ortaya konulmuştur. Zirai amaçlarla kullanılan alanlar içerisindeki yeraltı sularının yaklaşık % 

20’sinde ve akarsuların % 10’unda uluslararası içme suyu standardı olan 10 mg/L’den yüksek 

nitrat değerleri belirlenmiştir [45]. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’ne ait çeşitli akarsularda yürütülen araştırmalardan elde edilen 

sonuçlar, denize yaklaşıldıkça nitrit, nitrat, amonyak, fosfat, sülfat gibi kirlilik değerlerinin 

yükseldiğini, özellikle nitrat, nitrit ve amonyak parametreleri açısından bu akarsuların sağlığı 

tehdit edecek düzeyde kirli veya çok kirli sular niteliğinde olduğunu göstermiştir [46, 47, 48,  

49,  50,  51]. 

Orta Akdeniz Bölgesinde de yoğun tarımsal üretim yapılan alanlarda kuyulardan alınan 

sulama suyu örneklerinde 1996 yılındaki nitrat değerlerinin 2,5-165 mg/L arasında değiştiği 

(ortalama 52 mg/L), kuyu sularının %50’sinde 45 mg/L’den yüksek olduğu belirlenmiştir 

[52], aynı kuyularda 2008 yılındaki nitrat değerlerinin ise 0,15-66 mg/L arasında değiştiği 

(ortalama 19 mg/L) belirlenmiştir [53]. Yine Orta Akdeniz Bölgesinde yürütülmüş farklı bir 

araştırma toprak ve kuyu sularının nitrat içeriklerinin değişimini incelemiş; toprakta ve kuyu 

sularında nitrat değerlerinin dönemsel olarak artış gösterdiğini ve kuyu sularının yaklaşık % 

45’inin 50 mg/L sınır değerini aştığını göstermiştir. Tüm bu araştırma alanlarında kuyu 
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sularının yöre halkı tarafından içme suyu kaynağı olarak da kullanılması dolayısıyla büyük 

tehlike potansiyeli olduğu saptanmıştır [54]. 

Marmara Bölgesinde de yapay gübre kökenli nitrat kirliliğinin araştırıldığı, yüzey ve yeraltı 

sularının nitrat değerlerinin incelendiği çalışmalar yürütülmüştür. Sonuçlar göstermiştir ki: 

kaynak, musluk, artezyen, dere, baraj ve kuyu suları gibi farklı su tiplerindeki nitrat değerleri 

sırasıyla 2,2–46,5, 1,8–59,3, 6,2–81,9, 6,2–81,9, 1,8–32,3, 2,2– 305,5 mg/L aralığında 

değişmektedir [55]. Yine aynı bölge sınırlarında Bursa çevresindeki tavuk çiftliklerinin içme 

suyu örneklerinde, nitrat seviyelerinin 1,5–129,5 mg/L aralığında değiştiği belirlenmiştir. 

Nitrat değerlerinin söz konusu örneklerin %72,5’inde 50 mg/L'den düşük olduğu, %20'sinde 

50-100 mg/L aralığında değiştiği, %7,5'inde ise 100 mg/L'den yüksek  olduğu tespit edilmiştir 

[56]. 

Doğu Anadolu Bölgesinde Van ili çevresinde yürütülen bir araştırmada, nitrat düzeylerinin 

kaynak sularında 50 mg/L'nin altında olduğu belirlenirken, kuyu suyu örneklerinin %46'sında 

50 mg/L'nin altında, %6'sında ise 100 mg/L'nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir [57]. 

Benzer nitrat kirliliği şartlarının Türkiye sınırları içerisinde birçok yerde daha görülmesinin 

kuvvetle muhtemel olduğu söylenebilir. Çünkü ülkemizde azotlu gübre uygulamalarının 

yoğun biçimde gerçekleştirildiği birçok tarım alanı mevcuttur [30, 58]. 

İnsanlar ve hayvanlar için vücuttaki nitrat bileşiği değil, bu bileşiğin sindirim kanalındaki 

koşullar ve bağırsak florası yardımıyla indirgenerek nitrite çevrilmesi [59, 60, 61] zehirli 

etkiler göstermektedir [62]. Oluşan nitrit bileşiği insanlarda; özellikle bebeklerde 

"Methemoglobinemia" (mavi bebek hastalığı) adı verilen ve kanın oksijen taşıma 

kabiliyetinin azalması ya da yok olması şeklinde bilinen bir rahatsızlığa sebep olmaktadır. 

Özellikle içme suyu olarak nitrat konsantrasyonu 45mg/L’nin üzerindeki kuyu suları 

tüketildiğinde daha sık görülen bu rahatsızlık, hemoglobindeki demirin yükünün +2’den +3’e 

çıkmasıyla hemoglobinin oksijene bağlanamayan methemoglobine dönüşümüne bağlı olarak 

şekillenir. Meydana getirdiği zararlı etkiler soluk almakta zorlanma, morarma, bilinç kaybı, 

baygınlık, ölüme kadar değişim göstermektedir [39, 40, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69].  

Yetişkinlerde ise yüksek düzeyde nitrat içeren içme suyunu 6 ay süreyle devamlı tüketmek 

ölüme yol açabilirken, nitratla kirlenmiş içme sularının uzun süre tüketilmesinin ise kansere 

yol açtığı bilinmektedir [64, 70]. 

Tüketilen içme sularının nitrat düzeylerinin yüksek oluşunun insanlarda sinir sistemi 

hastalıkları ve kalp ritminde bozulmalara sebep olabileceği belirlenmiştir [70]. Ayrıca 

sindirim sisteminde kanser riskini yükselttiği ve idrar yollarında sorunlara sebebiyet verdiği 

tespit edilmiştir [71-72]. 

Hamilelerin içme suyu yoluyla vücutlarına yüksek düzeyde nitrat almasının ise fetüse oksijen 

taşıma oranını düşürmesi sebebiyle, düşüklere [67, 69], düşük ağırlıklara sahip bebek 

doğumlarına ve ölü bebek doğumlarına neden olduğu tespit edilmiştir [59, 61, 73,74].  

Diğer yandan içme suyunda artan nitrat konsantrasyonları:  yüksek tansiyon [75], guatr [76], 

tiroid işlev bozukluğu [77], kanserler, sindirim sistemi rahatsızlıklarının artması gibi önemli 

sağlık sorunlarına neden olduğu ortaya konmuştur [67, 69]. Bununla birlikte bağışıklık 

sistemi hasarları ve çeşitli kalıtsal hastalıkların ortaya çıkmasını tetiklediği de bilinmektedir 

[78]. 
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İnsan bedenine yüksek düzeylerde nitrat bulunduran su ve besinler vasıtasıyla giriş yapan 

nitrat, önce nitrite indirgenir, ardından nitrit sekonder aminlerle etkileşimleri sonucunda 

nitrozamin bileşiklerine dönüşür. Nitrozaminler ise toksik, teratojen, embriyopatik, mutajen 

ve kanserojen bileşikler olmalarıyla tanınmaktadırlar [60, 79, 80, 81]. Nitrozaminlerin mide, 

bağırsak, karaciğer ve böbrekte kanserlere, non hodgkin lenfomaya neden olduğu görülmüş 

[82, 83, 84, 85], ayrıca yüksek tansiyon ve doğum kusurları oluşturduğu belirlenmiştir [86]. 

Bunun yanı sıra yüksek düzeyde azotlu gübrelerin kullanıldığı topraklarda yetişen bitkilerde 

de nitrozamin gibi kanserojen maddeler oluşabilmekte, tüketilmeleri zararlı olabilmektedir 

[14]. 

Bebeklerde ise kirli su vasıtasıyla alınan nitrat bileşiklerinin sindirim sisteminde nitrite 

indirgenmesinin methemoglobinemi ve mide kanserlerinin yanında, anormal ağrılara, merkezi 

sinir sistemi doğum kusurlarına ve şeker hastalığına neden olduğu belirlenmiştir [87]. 

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

İnsan sağlığı açısından böylesine ciddi tehlikelere, böylesine şiddetli zararlara sahip olduğu 

belirlenen azotlu bileşiklerin, yukarıda da belirtildiği gibi sürekli takip edilip standart 

sınırların altına tutulması için gerekli çalışmaların yürütülmesi çok elzemdir.     

Buna bağlı olarak ülkemizde, su ve gıdalardaki nitrat kirliliğinden korunmaya yönelik 3 farklı 

yönetmelik bulunmaktadır. “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunmasına 

İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de 18.02.2004 tarihinde yayınlanmış, 2016 yılında 

güncellenmiştir [88]. Bu yönetmeliğin amacı, tarımsal kaynaklı nitratın suda neden olduğu 

kirlenmenin tespit edilmesi, azaltılması ve önlenmesidir. Bu yönetmelikle suda bulunmasına 

izin verilen en yüksek nitrat düzeyi 50 mg/L olarak karara bağlanmış, belli nitratlı gübrelerin 

kullanımı kısıtlanmıştır. 17.02.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında ise içme suyunda müsaade edilen 

en yüksek nitrat düzeyi 50 mg/l, nitrit düzeyi ise 0,5 mg/l olarak belirlenmiştir  [89]. Resmi 

Gazete’de 2011 yılında yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği” 

[90] ile ise et ürünlerindeki (pastırma, sucuk, sosis, salam vb.) sodyum veya potasyum nitrit 

ve sodyum veya potasyum nitrat miktarlarının en çok 250 mg/kg olabileceği 

kararlaştırılmıştır.   

Fakat sonraki yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar göstermiştir ki nitrat ve azot kirliliği belli 

bölgelerde görülmeye devam etmektedir. Bu da bizi şu gerekliliğe getirmektedir: ülke 

genelinde su kaynaklarındaki azot kirliliği haritasının çıkartılması ile ilgili çalışmaların 

tamamlanması şarttır. Bu harita tamamlanıp tarım bakanlıkları, müdürlükleri, üniversiteler 

gibi devlet kuruluşları işbirliğiyle periyodik olarak güncellenmelidir. Böylece gerekli 

bölgelerde işlevsel önlemlerin alınabilmesi mümkün olabilecektir. 

Tarımsal üretimde azotlu gübre uygulamalarının arazi ve iklim koşullarına, yetiştirilen bitki 

çeşidine, uygulanan tarım tekniklerine, toprak ve bitkilerde yapılan azot analizlerine uygun 

şekilde gerçekleştirilmesi ve gereğinden fazla gübre uygulamasının yapılmaması katı 

kurallara bağlanmalıdır. 

Gübre satış kayıtları ve denetimleri çok daha etkin hale getirilmelidir ki ‘ne kadar çok gübre o 

kadar çok verim’ algısının yıkılabilmesi daha mümkün olsun. 
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Gübre uygulamalarında doğru zamanlamanın, metodun, dozun ve uygun gübrenin seçiminin 

uzman danışmanlığında kararlaştırılmasının gerekliliği ve önemi yaygın yayım faaliyetleri ile 

çiftçilere kavratılmalı, ayrıca gübreleme hatalarından kaynaklanan sağlık, çevre ve tarım 

sorunları ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. 

Ayrıca azot kirliliğini azaltmaya, daha sağlıklı bir yaşam sürmeye, daha yaşanabilir bir çevre 

geliştirmeye, tarımda sürdürülebilirliği sağlamaya, doğada daha zengin bir biyolojik 

çeşitliliğin sağlanmasına önemli katkıları olacak iyi tarım uygulamalarına hız kazandırılması 

da şarttır.     
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ABSTRACT 

During the Covid-19 pandemic, the healthy nutrition increases immunity come into question, 

the consumption of organic products, which are included in the scope of healthy and safe 

foods, has recently gained importance. Organic product markets, which facilitate access to 

organic products, bring together the organic product producer and the consumer and ensure 

both confidence building and reasonable prices, also allow the organic product to develop in 

the domestic market. In this context, the main purpose of this research is to reveal what kind 

of organic market expectation of consumers, who are considered as the main actors of organic 

product markets, in order to develop an ideal organic market model for organic product 

consumers. Within this scope, face-to-face surveys were conducted with 271 consumers in 

organic markets operating in Karsiyaka and Balcova districts in Izmir province and Sisli and 

Kartal districts in Istanbul province through questionnaires. Fuzzy Paired Comparison (FPC) 

method was used to determine the reasons for consumers to come to the organic market, and 

Conjoint Analysis (CA) was used to determine what kind of organic market expectations 

consumers. It has been revealed that "finding healthy products" is the main reason why 

consumers come to organic product markets. It has been revealed that the primary premise of 

consumers in the ideal organic market preference is that the products to be sold on the stalls 

consist of organic products grown in the season, with the logo of the Ministry of Agriculture 

and Forestry, that these products are sold at 10% more prices than traditional products and 

that the market is established on the weekend. It is recommended that organic product market 

stakeholders determine the time of establishment of the organic market and the characteristics 

that the products to be sold in these markets, taking into account these criteria. In addition, it 

has been demonstrated that increasing the number of organic product markets is of great 

importance in increasing the consumption of organic products throughout Turkey. 

Keywords: Organic Markets, Organic Products, Consumer Behavior, Conjoint Analysis, 

Fuzzy Paired Comparison 

 

 

1. INTRODUCTION 

 The organic products can be defined as that are grown only on soils where organic fertilizers 

are used, without the use of growth regulators, pesticides, hormones, antibiotics and many other 
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chemicals and additives. Infectious diseases such as Covid-19, which are becoming very common 

nowadays, lead people to have a healthy diet and strong immune system. Of course, as expected, this 

situation has a great economic impact on organic markets [1, 2]. 

Turkey is an important organic product producer and exporter due to its relatively fast-

growing population and economy. The development of the organic product market is not only 

supported by organic product producers, consumers, market operators and governments, but 

also by consumers' knowledge and perceptions about organic food [3]. While the developing 

organic product market in Turkey was only for export, it has started to show itself in the 

domestic market with the increase in the demand for reliable, accessible, local and healthy 

food in time. Organic products, which have been sold in supermarkets and organic product 

stores in big cities since the 1990s, have started to be delivered directly from the producer to 

the consumer through the organic product markets established with the contributions of non-

governmental organizations and municipalities [4, 5].  

Organic product markets, besides ensuring the sustainability of the production and use 

of organic products, contribute to the development of organic agriculture and the spread of 

ecological life awareness in Turkey. These markets are both a meeting place in different areas 

of ecological life, and a communication platform where citizens and farmers who are in 

search of ecological life can come together to exchange information and experience, and sow 

new seeds on ecological life. Therefore, organic product markets provide not only the product 

but also reliable information directly and in the shortest way from the producer to the 

consumer. Organic product markets are of great importance in terms of both being a place 

where organic product producers can market their products directly and consumers having 

direct access to organic products. 

Istanbul is a very important city in terms of organic product markets, as it is the first 

place where organic product markets were established in Turkey and it hosts many non-

governmental organizations such as the Wheat Association. Organic farming activities in 

Turkey first started in Izmir, and Izmir is the first place as where the first organic production 

started and is one of the leading cities in the export of organic products in terms of product 

diversity [6]. 

Within the scope of this study, in order to develop the ideal organic market model, it 

was investigated how the consumers in the organic product markets in the provinces of 

Istanbul and Izmir expect organic product markets. Within the scope of this main purpose, 

face-to-face interviews were conducted by surveys with 271 consumers in organic markets at 

Izmir and Istanbul. In the analysis of the data obtained from these surveys, the Conjoint 

Analysis (CA) was used to determine what kind of organic market expectations consumers 

have. In the ideal organic market preference of the consumers, it has been determined that the 

products to be sold in the stalls consist of organic products grown in the season, with the logo 

of the Ministry of Agriculture and Forestry, that these products are sold at 10% more prices 

than traditional products and that the market is established on the weekend. 
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2. MATERIAL and METHOD 

The data of the study were obtained from face-to-face surveys with 271 consumers in 

organic markets operating in Karsiyaka and Balcova districts in Izmir province and Sisli and 

Kartal districts in Istanbul province. The data obtained from these surveys constitute the main 

material of the research. The proportional sample volume formula was used to determine the 

number of consumers entering the study sample [7]. This formula; 

     (1) 

 

where n; the sample volume, N; the number of people in Balcova, Karsiyaka, Sisli and Kartal, 

p; ratio of visitors to the organic market, σpx
2; is defined as the variance of the ratio. The total 

number of households in Sisli, Kartal, Balcova and Karsiyaka districts was found to be 

approximately 285,735. P=0.50 was taken to reach the maximum in the number of 

interviewees (sample volume) from consumers coming to the organic market. The sample 

volume was calculated as 271 for the 5% margin of error and the 90% confidence interval. 

The distribution of the sample volume according to the organic markets in the 

province and the districts of these provinces is given in Table 1. Within the scope of the study 

sample, a survey was conducted with 173 consumers in Istanbul and 98 consumers in Izmir 

and who came to the organic market in 2017. 

 

Table 1. Sample volume and distribution 
IZMIR Number of Households Number % 

Balcova 19 530 19 6 

Bostanli 69 603 66 25 

Mavisehir 13 710 13 5 

ISTANBUL Number of Households Number % 

Kartal 114 388 108 40 

Sisli 68504 65 24 

Toplam 285 735 271 100.0 

 

The Fuzzy Paired Comparison (FPC) method was used to determine the reasons for 

consumers to come to organic product markets. In the FPC method, the numerical value of 

each objective is based on the set of objectives being compared. Fuzzy set theory is based on 

uncertain preferences between 0 and 1 [8]. The closer the value is to 1, the greater the 

preference intensity of the reason in question. 

 

Nonparametric statistical tests are used to analyze the preferences of the participants 

obtained from the FPC [9]. The Friedman test is used to determine whether the reasons for 

coming to the market are the equally important relative to the participant's preferences in a 

block of reasons for coming to the market. Since four sources of information are presented to 

participants, each row contains four values, which are the preference degrees of exposure to 

market reasons from a participant. The H0 hypothesis is that there is no difference in 

preferences among the participants over the reasons for coming to the market. Alternatively, 

at least one reason to come to market is preferred over the others. Kendall's W is the 
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normalization of the Friedman test. It is a compatibility test for agreement in more than two 

rankings [10]. Kendall W is a coefficient of agreement and ranges from 0 (no agreement) to 1 

(complete agreement). The Friedman Test is used to determine whether there is a difference 

between three or more dimensions/conditions/situations/time periods that do not show normal 

distribution. 

In order to determine what kind of organic market expectations consumers has, the 

Conjoint Analysis (CA) was used. CA helps consumers to understand the reasons for 

choosing any product, service or idea, and to determine which features are the most important 

feature in product preference, which combinations of feature levels are the most preferred, 

and which combinations are less preferred [11]. CA is highly preferred as it allows realistic 

design of the purchasing decision, defining the concept of "best" in the best product choices 

of consumers, providing realistic information about consumer needs and preferences, 

providing information about consumer volunteerism in product differentiation, and directing 

R&D studies in this direction. It is an analysis method [12]. Expression of conjoint analysis in 

mathematical form is as follows [13, 14]: 

Y1 = X1+X2+X3+…+Xp     (2) 

 

here, the variable Y was calculated with an ordinal, classifier or interval (non-metric, metric) 

scale, and the variables X1,X2, …Xp were calculated with a classifier and ordinal (non-metric) 

scale [15]. While applying the CA, the organic markets were considered as a service, the 

characteristics of the products that the consumers who came to the organic markets wanted to 

see on the counters and some features of the organic markets were utilized. Thus, the organic 

product market and consumer behavior towards organic products were examined as a whole. 

For this purpose, five factors were taken into account. These factors are five: the price of the 

product in the stalls in the organic market, the certification condition of the product, the 

production method of the product to be sold, whether the product is in season or not, and the 

establishment day of the organic product market (Table 2). 

 

Table 2. The features and levels used in the Conjoint Analysis 

Features and 

levels for 

consumers 

Features 

Price Certificate condition Sunday Season 

Types of 

products to 

be sold 

F
ea

tu
re

 L
ev

el
s 

Level 

1 

10% more price 

than traditional 

Only Ministry of 

Agriculture Logo 
Weekend 

Agricultural 

product grown 

out of season 

Organic and 

Good 

Agricultural 

Practice 

together 

Level 

2 

20% more price 

than traditional 

The municipality 

guarantees 
Weekday 

Agricultural 

product grown 

in season 

Organic and 

Good 

Agricultural 

Practice 

together 

Level 

3 

30% more price 

than traditional 

The market has the 

name organic market 
  

Organic 

product only 

Level 

4 

40% more price 

than traditional 

Only the certificate or 

logo of the 

certification company 
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The number of combinations (4*4*2*2*3) according to the 5 features and the levels of 

each feature determined for the consumers above is 192. It is very difficult for the consumer 

to evaluate 192 different combinations by considering each feature. Therefore, the number of 

combinations should be reduced by taking into account the main features. Combination 

reduction is done with the help of the orthogonal matrix in which the main factors are taken 

into account. With the orthogonal matrix, 25 cards are presented to the consumers. Thus, 

consumers' decision-making was facilitated, time wasted and risks of overlooking were 

avoided, and the results were more realistic. 

 

3. RESULTS and DISCUSSION  

Considering the gender discrimination of the consumers who participated in the survey 

(271 people), 60.1% are women and 39.9% are men. In addition, the average age of 

consumers was found to be approximately 45. It has been determined that 66.8% of the 

consumers participating in the survey in the organic product market are married, 25.8% are 

single, and 7.4% are divorced or their spouses have passed away. In this case, it is possible to 

say that mostly married people show more demand for organic markets and therefore organic 

products. When the education levels of the consumers were examined, it was found that the 

majority of them were university graduates with 57.6% (156 people). This situation reveals 

that the education level of organic product consumers is high (Table 3).  

 

Table 3. Demographics of consumers 

Gender status 
PROVINCE 

GENERAL 
IZMIR ISTANBUL 

Number % Number % Number % 
Woman 69 70.4 94 54.3 163 60.1 

Male 29 29.6 79 45.7 108 39.9 
Sum 98 100 173 100 271 100 

Age Sub value= 20 Upper value= 75 
Average= 45.03 St. Deviation= 12.10 

Marital status 
PROVINCE 

GENERAL 
IZMIR ISTANBUL 

Number % Number % Number % 
Single 15 15.3 55 31.8 70 25.8 

Married 78 79.6 103 59.5 181 66.8 
Divorced / Wife Dead 5 5.1 15 8.7 20 7.4 

Sum 98 100 173 100 271 100 

Level of education 
PROVINCE 

GENERAL 
IZMIR ISTANBUL 

Number % Number % Number % 
Literate 5 5.1 - - 5 1.8 

Primary education 7 7.1 5 2.9 12 4.4 
Secondary school 3 3.1 - - 3 1.1 

High school 19 19.4 22 12.7 41 15.1 
University 58 59.2 98 56.6 156 57.6 
Graduate 6 6.1 48 27.7 54 19.9 

Sum 98 100 173 100 271 100 
 

With the fuzzy paired comparison method (FPC), it is thought that more realistic 

results can be achieved in determining the reasons for organic product consumers (271 
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people) who come to the organic markets and participated in the survey within the scope of 

the study. In order to apply this method, consumers were asked to choose between "reasons 

for coming to the organic market" in the survey study. In the method, consumers compare the 

reason for coming to two different organic markets. The degree of preference of one cause 

over the other is revealed. In addition, it is ensured that consumers remain irrelevant between 

the two reasons. In the method, the numerical value of each reason to go to market is also 

based on the set of objectives being compared. 

Consumers were asked about comparisons about the reasons for coming to the organic 

product market, and when the averages were examined, the priorities of the reasons why 

organic product consumers in Izmir and Istanbul came to the market emerged. Thus, it is 

understood that consumers come to the market primarily to find healthy products, to find 

environmentally friendly products firstly, then to find delicious products and at least to find 

nostalgic products (Table 4). 

When the results of FPC method Friedman test are evaluated; the results appear to be 

statistically significant. Some reasons for coming are preferred more than others. Kendall's W 

value for FPC method was determined as 0.54. It has been concluded that there is a high 

degree of agreement between individuals in the ranking of reasons for coming to the market 

obtained by using this method (Table 4). 

 

Table 4. Reasons why consumers come to the organic market BEK results 

 Average Std. Deviation Smallest Value Largest Value 

Finding healthy products 0.659 0.187 0 1 

Finding delicious products 0.433 0.176 0 0.711 

Finding environmentally friendly products 0.490 0.195 0 1 

Finding nostalgic products 0.126 0.201 0 1 

Friedman test is significant for p<0.01 

Kendall's W = 0.54 

 

When the results obtained from the conjoint analysis were evaluated, consumers 

preferred to sell only organic products on the counters in the organic product market. It 

follows that both organic products and products produced with good agricultural practices can 

be sold together. The least preferred is in organic markets; it is the sale of organic, good 

agricultural practices and natural products together. 

 

Looking at the certificate condition, consumers prefer; finding the logo of the Ministry 

of Agriculture and Forestry on the products on the counter is in the first place, only the 

certificate or logo of the certificate company is in the second place, and the guarantee of the 

municipality is in the third place. The condition that the market has an organic market name is 

the least preferred. 

In the seasonal preference of the products on the counters, the consumers prefer the 

products that are grown in the season more than the products that are not grown in the season. 

In addition, while consumers primarily prefer the prices of the products found on the organic 

market stalls to be 10% higher than the traditional products, they prefer the latter to be 20% 

higher than the traditional product. This is followed by 30% more price than the traditional 
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product. If the product is 40% more priced than the traditional product, it is least preferred 

(Table 5). 

 

Table 5. Conjoint analysis results of consumers 

Feature Level Explanation 
Benefit 

Coefficient 
Importance 

level 

Price 

1 10% more than traditional 0.334 

 
0.169 

2 20% more than traditional 0.17 

3 30% more than traditional -0.257 

4 40% more than traditional -0.247 

Certificate 

Condition 

1 Ministry of Agriculture and Forestry Logo 0.217 

0.121 
2 Guaranteed by the municipality -0.035 

3 Having the organic market name of the market -0.207 

4 
Only the certificate or logo of the certification 

company 
0.025 

Sunday 
1 Weekend 0.325 

0.186 
2 Weekday -0.325 

Season 
1 Unseasonal organic product -0.464 

0.265 
2 Organic product in season 0.464 

Products to Sell 

1 
Organic product, product produced with Good 

Agricultural Practices and natural product 
-0.331 

0.259 2 Organic product only 0.576 

3 Organic and Good Agricultural Products 0.245 

 

In the study, when an evaluation is made according to the relative importance of the 

features included in the conjoint analysis (Figure 1); it has been determined that the most 

important feature in consumers' preferences about how the organic product market should be 

is the growing season (0.265) of the products to be found on the organic product market 

counter. On the other hand, that only organic products should be found on the counters in 

organic product markets (0.259), it is in the second place in terms of importance. In the third 

degree of importance, the day when the organic market will be established (0.186) is 

included. This is followed by the price at which consumers want to see the products in the 

organic product markets compared to the traditional (0.169). The feature with the least 

importance was determined as the certificate condition of the product (0.121).  

In their study, Ağır et al. determined that the most important factor affecting 

consumers' organic product purchasing preferences is product price [16]. As a result of this 

research, the price was not an important factor. Because when the profile of the consumer is 

examined, it is revealed that the income levels of the consumers who come to the organic 

product markets are high and they prefer to see only organic products on the organic market 

stalls. 

In addition, it can be said that the most important feature affecting the decision to buy 

food products is the season of the product. It can be said that the tendency towards seasonal 

products in organic product preference stems from the thought that these products are 

healthier. In this respect, the fact that consumers pay attention to the season by becoming 
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more special in choosing organic products also gives information about how conscious they 

are about organic product consumption. 

 

 

Figure 1. Importance of features in the conjoint analysis of consumers 

In the study, the benefit score of each card presented to the consumer was calculated in 

order to find the most suitable combination of organic market formation that could meet the 

organic market expectations of the consumers. The cards showing the combination of 

different levels are listed in Table 6 according to the scores they have, from the most preferred 

to the least preferred by the consumer. 

The card, which ranks first in terms of benefit scores, shows the most ideal design in 

the organic market preference of consumers. According to this combination; they stated that 

they wanted the products to be sold on the stalls in the markets to be only organic products, to 

have these products only in season, to have the Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) 

logo, to have the product prices 10% higher than the traditional products, and to establish the 

market on the weekend. This shows that consumers felt closest to the organic market design 

in terms of preference for the combination of these features. 

The card, which ranks second in terms of benefit scores, shows the design that 

consumers find the second most ideal in organic market preference. According to this 

combination; they stated that they wanted the products to be sold on the stalls in the markets 

to be organic and Good Agricultural Products (GAP), that these products only consist of 

seasonal products, that the products have the MAF logo, that the product prices are 20% 

higher than the traditional products and that the market should be established on the weekend. 

In the cards, which ranks third in terms of benefit scores, the consumers prefer the 

organic market, the products to be sold on the stalls in the markets are only organic, these 

Price 

17%

Sunday

[]

Season

[]

Product to be sold

[]
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products consist of only seasonal products, the Municipality guarantees that the products are 

organic, the product prices are 30% higher than the traditional products, and the market is 

They stated that they want it to be established on the weekend. 

In the first 6 combination preferences of the consumers, the condition that the products 

to be sold at the stalls should be in season was repeated. In the first preferences, it was 

repeated frequently that the product was only organic or sold together with the product 

produced with good agricultural practices, while the condition of establishing the market on 

the weekend was frequently repeated. 

The condition that consumers give 30% more than traditional products to products 

sold in organic markets is primarily tied to certification. It is possible to see the situation on 

the cards in the 3rd and 4th rows. It has been revealed that consumers may be willing to pay 

30% more than the traditional price for organic products grown only in season, provided that 

the relevant Municipality guarantees the product's certificate. It has been revealed that if the 

logo or certificate of the certification company is found on the products, they will be willing 

to pay 30% more than the traditional price for the good agricultural products and organic 

products grown in the season, at the weekend markets. 

The least preferred market model by consumers is seen in the last card. Consumers 

who come to organic markets least prefer an organic market model, which is established on 

weekdays, where organic, GAP and natural agricultural products grown out of season are 

sold, where these products are labeled at 30% more than the traditional price and where the 

certificates of the products are guaranteed only with the name of organic market. Therefore, 

an organic market model with these features can also be described as a model that will not be 

preferred. 
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Table 5. Consumers' benefit scores according to cards 

Card 
No Price Certificate condition Sunday Organic product season Products to be sold SCORE 

2 10% more than traditional Ministry of Agriculture and Forestry logo Weekend Grown in season Only organic products 3.85 

20 20% more than traditional Ministry of Agriculture and Forestry logo Weekend Grown in season Organic and GAP 3.36 

18 30% more than traditional The municipality guarantees Weekend Grown in season Only organic products 3.01 

12 30% more than traditional Certificate/logo of the certification company Weekend Grown in season Organic and GAP 2.74 

5 10% more than traditional The municipality guarantees Weekday Grown in season Organic and GAP 2.62 

9 40% more than traditional Having an organic market name Weekend Grown in season Organic and GAP 2.51 

10 20% more than traditional The municipality guarantees Weekend Grown out of season Only organic products 2.51 

8 40% more than traditional Certificate/logo of the certification company Weekday Grown in season Only organic products 2.43 

14 30% more than traditional Having an organic market name Weekday Grown in season Only organic products 2.19 

6 10% more than traditional Having an organic market name Weekend Grown out of season Organic and GAP 2.17 

19 40% more than traditional Certificate/logo of the certification company Weekend Grown out of season Only organic products 2.15 

16 20% more than traditional Ministry of Agriculture and Forestry logo Weekday Grown out of season Only organic products 2.11 

24 20% more than traditional The municipality guarantees Weekend Grown in season Organic, GAP and natural 2.10 

1 10% more than traditional Ministry of Agriculture and Forestry logo Weekend Grown out of season Organic, GAP and natural 2.02 

23 20% more than traditional Certificate/logo of the certification company Weekday Grown in season Organic, GAP and natural 1.94 

17 10% more than traditional Having an organic market name Weekday Grown in season Organic, GAP and natural 1.87 

3 40% more than traditional The municipality guarantees Weekend Grown out of season Organic and GAP 1.76 

15 40% more than traditional Ministry of Agriculture and Forestry logo Weekday Grown in season Organic, GAP and natural 1.71 

11 20% more than traditional Having an organic market name Weekday Grown out of season Organic and GAP 1.35 

25 30% more than traditional Ministry of Agriculture and Forestry logo Weekday Grown out of season Organic and GAP 1.35 

7 40% more than traditional Having an organic market name Weekday Grown out of season Only organic products 1.27 

13 30% more than traditional Certificate/logo of the certification company Weekend Grown out of season Organic, GAP and natural 1.23 

22 10% more than traditional Certificate/logo of the certification company Weekday Grown out of season Organic and GAP 1.17 

4 40% more than traditional The municipality guarantees Weekday Grown out of season Organic, GAP and natural 0.53 

21 30% more than traditional Having an organic market name Weekday Grown out of season Organic, GAP and natural 0.35 
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4. CONCLUSION 

This study was conducted to reveal the most preferable organic market model for 

consumers. For this purpose, 271 organic product consumers were interviewed. Fuzzy Paired 

Comparison (FPC) was used to determine the reasons for consumers to come to the market, 

and Conjoint Analysis (CA) was used to determine what kind of market expectations the 

consumers had. When the reasons for consumers to come to the organic product market are 

examined, the preferences of "finding healthy products" and "finding environmentally 

friendly products" came to the fore. Therefore, it has been revealed that organic product 

consumers are sensitive about health and environment. For this reason, it is recommended that 

organic market partners (Municipalities and non-governmental organizations) make 

advertisements highlighting the fact that organic products are healthy and environmentally 

friendly products. 

According to the results of the CA, the ideal organic market model for consumers can 

be defined as the markets should establish at the weekend, the seasonal products should be 

10% more priced than traditional products, and organic products should sell with the Ministry 

of Agriculture and Forestry (MAF) logo. If these results are taken into account by the relevant 

municipalities and non-governmental organizations and new regulations are made in organic 

markets, it is thought that there will be an increase in both the number of consumers coming 

to organic markets, the number of producers and intermediaries who set up the market and the 

number of organic markets. Thus, increasing the number of organic product markets and 

correct marketing will increase the organic product marketing opportunities of small 

producers, and it will be easier for consumers to reach organic products, and the sales prices 

of organic products will reach reasonable levels by minimizing the number of intermediaries 

between the producer and the consumer. It is thought that the results of this research will be a 

source for scientific studies on the next subject, the work of municipalities, non-governmental 

organizations, entrepreneurs, all bodies that ensure the functioning of the organic market and 

policy makers. 
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ABSTRACT  

Maternal smoking in pregnancy (MSP) and child care levels increase the risk of wheezing in 

children with a high odds ratio at significant levels. Data with a natural hierarchy, such as 

repeated measures and clustered data, are common in several areas of research. In this type of 

data, repeated measurements that belong to one group are similar to each other, but they are 

independent of the observations of the other groups. Repeated measurements within the same 

group lead to a violation of the assumption of independence of observations. This emergent 

problem can be overcome by using hierarchical models that include both fixed and random 

effects. In this study, data included repeated binary measures of Wheeze status for 

Steubenville, Ohio, children at ages 7, 8, 9, and 10, along with a fixed recording of mothers’ 

smoking status during the first year of the study. The effect of maternal smoking status on 

child wheezing status was assessed for 537 randomly selected samples using a Bayesian 

hierarchical binary logistic regression model. The fixed effect showed that children of 

smoking mothers were at higher risk of wheezing; whereas as the child’s age increased, the 

chance of wheezing decreased. The random effect showed a high variation in wheezing 

between children rather than with children (developmental age of children). As a result, the 

children showed significant differences in wheezing status depending on whether the mother 

smoked or not and their age. 

Keywords: Hierarchical, wheezing, smoking, effect, random 

 

1. INTRODUCTION 

Childhood wheezing and cough are the common systems of illness(Murray & Morrison, 

1986). Wheezing at age of five and younger is the most common symptom of asthma. The 

wheeze or cough of a child might be caused by smoking around children(Ng & How, 2014). 

Another study identified that Infancy and childhood exposure (based on indoor smoke odor) 

were each found to be independent risk factors for respiratory outcomes in children; infancy 

exposure had a stronger effect(Zhuge et al., 2020). Children exposed to maternal smoking 

during pregnancy had a slightly increased prevalence of wheezing and overweight 

(Grazuleviciene et al., 2014). 

According to (Gilliland et al., 2001) the current childhood environmental tobacco smoke 

(ETS) exposure was associated with lifetime wheezing (OR, 1.3; 95% Cl, 1.1 to 1.5) and 

https://orcid.org/0000-0002-8959-6052
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current wheezing with colds (OR, 1.6; 95% Cl, 1.3 to 2.0). The smoking habits of the father 

were not correlated with the severity of the child's asthma or wheeze. But, children of 

smoking and nonsmoking mothers were had high wheeze variation (Murray & Morrison, 

1986). The combination of current maternal smoking during pregnancy and maternal history 

of allergy increased the risks of wheeze/asthma in her offspring (wheeze: aOR 2.007, 95% CI 

1.739–2.317; asthma: an OR 1.995, 95% CI 1.528–2.605) (Wada et al., 2021; Hanioka et al., 

2018). 

2. METHODOLOGY  

A longitudinal or repeated-measure study of the health effects of air pollution on 

children contains repeated binary measures of the wheezing status for children from 

Steubenville, Ohio, at ages 7, 8, 9, and 10 years, along with a fixed recording of whether or 

not the mother was a smoker during the first year of the study. A subset of the study data is, 

collected in wheeze_steubenville.sav, available in IBM SPSS sample data(Ware et al., 1984). 

We aim to analyze the effect of smoker mothers on child wheeze status, and the wheezing 

variation that occurred between and within children due to smoker mother and age by 

Bayesian hierarchical logistic regression. 

2.1 The Bayesian hierarchical binary logistic regression model 

The full random intercept and slope model is a modern approach to nested data analysis. 

There are various ways to carry out hierarchical (multilevel) logistic regression in various 

software packages(Coly et al., 2019). Markov chain Monte Carlo (MCMC) method as default 

settings in BRMs package from Stan was applied in this paper (Nalborczyk & Vilain, 2019). 

The estimation challenges of more complex modeling were simplified by MCMC Bayesian 

approaches (Liu, 2000). The statistical theory still has not converged to a single best method 

for estimating parameters in hierarchical logistic regression models. Likewise, a subscript is 

added to the proportion so that (Lin et al., 2019).  

For categorical dependent variables with repeated measures, the binary response is  which 

equals 1 if measurement response  is yes for the child  has a wheezing health problem 

and 0 otherwise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Considering the clustering structure of the data, the effects of age and mother smoking on 

whether a child is infected by wheezing or not, the classical non-hierarchical methods of 

statistics cannot show a clear inference. As the data are clustered within subjects (children), 
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repeated measurements for the same child are likely more similar to each other than those 

from other children. Because of this, in one child repeated measure, the probability at one 

time (Age) infection may be high, while in another child, low. Furthermore, even the 

relationship between the outcome (i.e. wheezing status) and the predictor variables (e.g. age, 

smoker) may be different across children. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

3.1 Descriptive results  

Figure 1 shows the proportions of wheezing status by age across children. We can see vast 

differences across children. Therefore, we need a multilevel model. In the figure below, 

different colors represent different children. One can understand that the relationship between 

the age of a child and wheeze status appears to be quite different across children. 

 
                           Figure 1: Wheezing status by age across children 

As shown in Figure 2, the relationship between mother smoker and wheeze status also appears 

to be quite different across children. Because of the observations in Figure 1 and Figure 2, we 

can conclude that there is a need for Hierarchical modeling in the current data, with not only a 

random intercept (child ID) but potentially also random slopes of the age, mother’s smoker 

with wheeze status. 
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               Figure 2: Wheeze status by mother smoker 

3.2 Fitted random intercept and slope Bayesian hierarchical logistic model 

The results (of the fixed effects) show that age has a negative influence on the odds of a child 

wheezing status, while smoker mother has a positive influence. The two predictors, age and 

smoker having a 95% credibility interval without zero (indicated by the shaded light blue 

regions in the densities in Figure 4), the upper bound for age and lower bound smoker of the 

credibility interval is close to zero, and the densities only contain zero. This indicates that 

likely less relevant predictors of children’s wheezing. 

When we look at the random effect terms ,  and . The density  in                

Figure 4 is away from zero, indicating the relevance of including this random intercept term in 

the model. The variance of the random slope of age is , and that of the smoker 

is . The variance for age is negligible, but the variance for the smoker is not 

negligible. However, if we look at the density plot, the lower bounds of the credibility 

intervals of both  and  are very close to zero, and their densities are also not 

separate from zero. This suggests that including these two random slope terms may not be 

that much necessary. 
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Moreover, from the posterior plots below, we can see that the posterior distributions of the 

random intercept term have a large variance across children. Quite a number of 

them are also away from zero. Therefore, we can conclude that the inclusion of the random 

intercept is necessary. On the other hand, all of the posterior distributions  and  go 

through zero, suggesting that there is probably no need to include the two random slopes in 

the model. 

         Table 1: Fitted Bayesian hierarchical random intercepts and slopes logistic regression model 

Covariates/parameters  Estimate S.E 
 

95% CI. 

Fixed Effects: Population-Level     Lower Upper 

Intercept -2.46 0.36 -6.83 -3.15 -1.74 

age -0.24 0.12 -2.00 -0.50 -0.03 

Smoker mother 0.29 0.35 0.83 -0.41 0.94 

Random Effects: Group-Level:  Estimate S.E 
 

Lower Upper 

 

2.10 0.36 5.83 1.35 2.78 

 

0.22 0.14 1.57 0.01 0.50 

 

0.77 0.62 1.24 0.04 2.34 

 

0.06 0.46 0.13 -0.79 0.88 

 

-0.01 0.44 -0.02 -0.81 0.82 

 

0.06 0.47 0.13 -0.85 0.87 

Intra-class Correlation 

Coefficient 

Adjusted ICC: 0.614  

Conditional ICC: 0.607 

 

The ICC is the proportion of the variance explained by the grouping structure (children) in the 

population in which multiple measurements are clustered in the same group (Hilbe, 2009). 

The advantage of the hierarchical model with the Bayesian method comes from the ability to 

regularize the complex model more efficiently and to be able to more easily interpret the fixed 

effect parameters.  

The fitted model results, Table 1, showed that about 61.40% of the variations in children’s 

wheeze were attributed to between-child differences. The value 0.29 represents the effect of 

the smoker mother in terms of log-odds, i.e. mothers’ smoking increases the log odds of 

developing wheezing by 0.29.  Thus, there is a variation of wheeze development within a 

child (at different ages).  

Although mothers’ smoking has a positive effect on childhood wheeze, with [0,1] probability 

of smoking, as the age of the child increases, child wheeze decreases.  This shows childhood 

wheeze decreases as the child becomes younger. The model convergence diagnosis plots 

shown in Figure 3 are hairy caterpillars which showed the model converged. 
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           Figure 3: Model convergence diagnosis 

 
               Figure 4: Effect of age and mother’s smoke with interactions, 2021                       
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 Figure 5: The conditional effect of smoking on wheeze at different age levels of children, 2021 

 

 

4. CONCLUSION 

Maternal smoking has a great effect on childhood wheezing and asthma at different age 

levels. Studies tried to identify the effect of smoker parents for child exposer to wheeze, but 

the random effects that within different age groups and between children were not assessed. 

This paper tried to assess the effect of maternal smoking on childhood wheeze at four 

different age levels. The Bayesian hierarchical random intercepts and slopes model 

considering the fixed and random effects in repeated measures data was applied.  The random 

effect showed that a bulky variation was observed across children and within a child by age. 

From the fixed-effect part of the model, maternal smoking has a significant positive effect on 

child wheezing at different age levels of the child.  
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  ABSTRACT 

Hierarchical models are complex models for clustered data that account for distributions of 

hyperparameters for fixed-term parameters in Bayesian computation. Repeated measures are 

inherently clustered and typically occur in clinical trials, cognitive psychology, and treatment 

follow-up. The Hopkins Verbal Learning Test (HVLT) is a brief verbal learning and memory 

test that is administered repeatedly as part of a neuropsychological experiment to examine an 

individual's performance outcomes at different time points. In this paper, we attempted to 

assess the effects of individual characteristics and within-group variation by fitting the 

hierarchical model with varying slope via hybrid Hamiltonian Monte Carlo (HMC) Bayesian 

computations using the Brms package of R. Based on the fitted varying slope model, which 

accounted for six predictors from the data, fixed effects showed that age, booster, reason, and 

MMSE were significant predictors of verbal learning and memory test scores, whereas 

random-effects showed that much of the variation in test scores occurred within-subjects 

(between measurement time points) than between subjects. 

Keywords: Hamiltonian Monte Carlo, Verbal learning, Hierarchical, Repeated measures. 

 

1. INTRODUCTİON 

Early cognitive intervention in older adults is a critical program to reduce the future risk of 

dementia(Thomas et al., 2019). The efficacy of the Chinese form Hopkins Verbal Learning 

Test for screening dementia and mild cognitive impairment in a Chinese population showed 

that HVLT scores were affected by age, education, and sex (Shi, J., Tian, J., Wei, 2012). The 

dataset of Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly (ACTIVE) study 

consists of two hierarchies in which four different repeated measures are nested within each 

participant (S. Luo & Wang, 2014).  

In this study, the outcome measures of the cognitive training interventions were the Total 

Hopkins Verbal Learning Test Score (THVLTS) from three learning trials and the baseline 

measure(Gross, 2011). The stepwise regression model was used (Duff, 2016) to scrutinize the 

effect of age, education, and gender on HV scores in 290 cognitively affect older adults. The 

study revealed that age was negatively correlated with the HVLT score while education status 

was positively correlated. Moreover, there were fewer gender differences among four 

repeatedly measured verbal learning tests (Lekeu et al., 2009). Another study showed that 

besides capabilities through training personal characteristics like age, unmarried status, and 

lower occupational cognitive requirements increased the likelihood of cognitive risk(Silva et 

https://orcid.org/0000-0002-8959-6052
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al., 2012). Higher educational levels and active engagement in exercise may contribute to 

cognitive reserve and have a protective effect on cognitive decline in late life(Shen et al., 

2021). 

Recently, Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods have been widely used to generate 

samples from complicated and high-dimensional distributions(Hadfield, 20217). Among all 

Bayesian computational methods, the Hamiltonian Monte Carlo (HMC)(Almond, 2014) 

approach is the most efficient for approximating complex data structure models and 

converges faster than the traditional Metropolis-Hastings and Gibbs methods (Kruschke & 

Vanpaemel, 2015). The standard MCMC approaches exhibit poor performance and extremely 

slow convergence in complex parameter structures (Yao & Stephan, 2021). 

Bayesian hierarchical models (Congdon, 2020) were able to predict verbal learning test and 

memory scores from baseline personal characteristics such as age, gender, cognitive status 

(MMSE score), and years of education; and participants’ booster training and reasoning 

ability measured by training progress (Kuslansky et al., 2004). 

In Bayesian inference, the WAIC (widely applicable information criterion), the LOO-IC 

(leave one out information criterion), and K-fold cross-validation are recently developed 

measures of complexity penalized fitting models(Almond, 2014)(Sivula et al., 2020). In this 

application, model comparisons and model selections were performed using these three 

methods under the BRMS package of R (Bürkner, 2018). In most cases, WAIC and LOO-IC 

showed a slight preference for the random slope model over other models (Bürkner, 2018). 

However, the general model selection principle shows to choose the null model when diffuse 

priors are used in the parameters to be included or rejected by the algorithms(H. H. Liu, 

2000). Therefore, in this article, we used the Hamiltonian Monte Carlo (HMC) approach to fit 

the three different Bayesian hierarchical models and select the best predictive model. 

2. METHODOLOGY  

The Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly (ACTIVE) study was a 

randomized controlled trial conducted in 1999-2001 at six different research sites in the 

United States and organized by the New England Research Institutes (NERI). A total of 1,575 

purposively selected older adults were included in this study(Willis, Sherry L., Jones, 

Richard, Ball, Karlene, Morris, John, Marsiske, Michael, Tennstedt, Sharon, … Rebok, 2015). 

Twenty-six percent (26%) of the participants were African American The ACTIVE dataset 

accessed from(Willis, Sherry L., Jones, Richard, Ball, Karlene, Morris, John, Marsiske, 

Michael, Tennstedt, Sharon, … Rebok, 2015) has 13 variables, However, this modeling paper 

used 6 explanatory variables and the dependent variable Hopkins Verbal Learning Test Total 

Score (THVLTS) is used as repeated measures of memory ability. In this dataset, Hopkins 

Verbal Learning Test has 4 different repeated measurement scores. 

Suppose that  is the matrix of explanatory variables, and THVLTS is the outcome variable 

Total Hopkins Verbal Learning Test Score (THVLTS). Then, the mathematical form of the 

Bayesian hierarchical random intercepts and slopes model (Nalborczyk & Vilain, 2019) for 
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predicting the verbal learning and memory test with two (group/subject and time) random 

effects(Andrew Gelman & Hill, 2007) can be written as follows: 

2.1 Random Intercepts and Slopes Model 

This model focus on examining the dependence or correlation between the random intercepts 

and the varying slopes (Bafumi & Gelman, 2011). In this case, we are interested in whether 

the effects of age and reasoning skill have correlations with variations in verbal and memory 

test skills as random slopes besides all the fixed effects.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here S is the covariance matrix,  is the corresponding correlation matrix, and  is 

the correlation between intercepts and coefficients used in the computation . The matrix   

is specified by the LKJ-correlation prior (Lewandowski et al., 2009) with a parameter ) 

that controls the strength of the correlation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figure 6: A varying intercept and slope model (Bayesian Framework) 
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As shown in Figure 1 above, each component of the mixed(fixed with dotted and random 

solid arrows) effect model appears in the figure as a node (Bürkner, 2018). The hyper-

parameters of the varying both intercept and slope model ( , , , , and  can be 

assumed to have hyper-prior distributions with appropriate assumptions for the parameters 

(Congdon, 2020; X. Liu, 2016). 

2.2 The Hamiltonian Monte Carlo Algorithm in BRMS package of R 

Similar to Gibbs sampling, Hamiltonian Monte Carlo (HMC) uses a proposal distribution that 

changes depending on the current position in the parameter space(H. H. Liu, 2000). However, 

unlike the Gibbs algorithm, HMC does not rely on computing the conditional posterior 

distribution of parameters and sampling from it (Mai & Zhang, 2018). When the model 

parameters are continuous rather than discrete, Hamiltonian Monte Carlo (HMC), also known 

as Hybrid Monte Carlo, can overpower such random walk behavior using a clever scheme of 

supplementary variables that converts the tricky of sampling from the targeted function into 

the simulating Hamiltonian dynamics(Britten et al., 2021). HMC is an MCMC algorithm that 

avoids the random walk behavior and sensitivity to correlated parameters that outbreak other 

MCMC approaches by performing a series of steps informed by first-order gradient 

information (Hilbe, 2009). 

3. Results and Discussions 

In practice, the random intercepts and slopes(full) Bayesian hierarchical model was fitted with 

BRMS defaults parametrization, and population-level (fixed) effects and subject-level 

(random) effects were obtained (W. Luo et al., 2021). In the result, the estimate shows the 

posterior mean and Est. Error is the standard deviation (SD) for each parameter. Model 

convergence was achieved well enough since Rhat = 1.00 in all cases and both the bulk 

effective sample size (Bulk_ESS) and the tail effective sample size (Tail_ESS) for the 95% 

credential intervals were adequate (Vehtari et al., 2017). In general, every parameter is 

summarized using the posterior distribution’s mean (‘Estimate’) and standard deviation (‘Est. 

Error’),  as well as two-sided 95 percent credible intervals as lower and upper bounds based 

on quintiles.  

According to the predictive effects of each explanatory variable shown in Figure 2 and 

Table 1, taking booster training, age and MMSE score were the most influential factors 

affecting participants’ cognitive verbal test and memory ability. Table 1 reveals that there is 

also a negative correlation between the intercepts and slopes for reasoning ability, meaning 

that reasoning has a large “baseline level of variability” (i.e., with a large average score value) 

tends to be pronounced with more variability by poor reasoning ability than by good 

reasoning ability. However, we notice that this model’s estimation of the slope is even more 

uncertain than that of the previous models, as shown by the associated standard error and the 

width of the credible interval. Therefore, as a function of the six explanatory variables and the 

random coefficient for age and reasoning ability has the best predictive performance for the 

cognitive Hopkins Verbal Learning Test. 
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Table 2: Results from the fitted varying slope model 

 

Outcome 

variable 

Covariates  Estimate Est. 

Error 

Bulk_E

SS 

Tail_ESS 95% CI 

Fixed  Effects Lower Upper 

 

Total Hopkins 

Verbal 

Learning Test 

score 

(THVLTS) 

Intercept 9.84 2.06 3157 2918 5.85 13.93 

age -0.12 0.02 2846 2720 -0.15 0.11 

edu(education) -0.00 0.00 5523 2770 -0.01 0.00 

booster 0.14 0.17 3362 2876 -0.21 0.48 

Gender(M) 2.55 0.20 3236 2866 2.17 2.93 

reason 0.14 0.01 3087 2867 -0.11 0.16 

mmse 0.58 0.05 3256 3042 -0.48 0.68 

Random Effects     Lower Upper 

 

1.92 1.28 11 48 0.07 4.31 

 

1.30 0.80 2027 2270 0.57 3.13 

 

0.04 0.01 10 83 0.01 0.06 

 

0.04 0.01 138 391 0.02 0.07 

 

0.10 0.43 11 25 -0.70 0.83 

 

-0.39 0.42 10 38 -0.90 0.62 

 

-0.59 0.26 519 1053 -0.90 0.14 

 

3.11 0.03 3767 2748 3.05 3.17 
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Figure 7: Model fitting convergence and predictive effects of each explanatory variable 

Based on the selected sample participants in the ACTIVE study dataset (Willis, Sherry L., 

Jones, Richard, Ball, Karlene, Morris, John, Marsiske, Michael, Tennstedt, Sharon, … Rebok, 

2015), the Bayesian Hierarchical linear model of varying intercepts and slopes was fitted by 

considering only six explanatory variables as predictors of the cognitive verbal learning test. 

The varying intercept model with the addition of all predictor variables was fitted and getting 

booster training, age, and reasoning ability were significant predictors of cognitive verbal test 

score (Duff, 2016). The varying intercept and coefficient/slope model (i.e., the full model) is 

performing much better than the other model with different models selection criteria(Bafumi 

& Gelman, 2011). A bulk of participants’ cognitive verbal test scores variations were 

observed between subjects (Ryoo, 2011). 

4. CONCLUSİON  

Total Hopkins Verbal Learning Test Score (THVLTS) from the ACTIVE study can be used 

as a measure of elderly adults’ cognitive verbal learning ability. Four demographic 

characteristics of adults, such as age, gender, educational status, and cognitive status (MMSE 

score), were measured at the baseline, and characteristics measured after cognitive training 

such as reasoning ability and booster training were considered. According to the findings, the 

varying intercept and slope model fit best, and age, booster, and reasoning ability, and 

cognitive status(MMSE) is the main significant predictors of the Total Hopkins Verbal 

Learning Test Score (THVLTS), which measures cognitive verbal learning. 
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ÖZET 

Son dönemlerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak kontrolsüz ve plansız kentleşme ve 

yapılaşmalar en çok orman ve tarım alanlarında meydan gelmektedir. Amaç dışı kullanımlar, 

kentleşme ve yapılaşma, toprak kaynaklarında degradasyona yol açmakta, daha sonra da bu 

tarımsal arazilerin tekrar tarımsal amaçlar için ıslahında çok yüksek maliyetler 

gerektirmektedir Tarımsal faaliyetlerde sürdürülebilirliğin sağlanması her şeyden önce 

ülkelerin gıda üretimi ve güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı 

GAP-Harran Ovası ve Bozova-Yaylak sulamalarında sulama öncesi ve sonrasında tarım 

topraklarında oluşan yapılaşmadaki değişiminin analizinin uydu görüntüleri yoluyla 

belirlenmesidir. Bu amaçla sulama öncesi ve sonrasında tarımsal arazilerde yapılaşma 
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nedeniyle meydana gelen arazi kayıpları saptanmıştır. Ağırlıklı cazibe sulaması yapılan GAP-

Harran ovasında 2019 yılına kadar olan dönemde sadece yapılaşma nedeniyle ortaya çıkan 

tarımsal arazi kaybı 7,740 hektar olup, sulama yapıları ve yol alanlarının da hesaplamaya 

katılmasıyla beraber Harran Ovasında toplam arazi kaybı miktarı 19,137 ha ve ovaya oranı ise 

%11.62’ye yükselmektedir. Buna göre Harran ovasında sulama ve sonrası yapılaşma 

nedeniyle sadece bir yıllık ekonomik üretim değeri kaybı yaklaşık 291 milyon TL olmaktadır. 

Basınçlı sulamaların yapıldığı Bozova ve Yaylak sulama alanında 2019 yılına kadar olan 

dönemde sadece yapılaşma nedeniyle ortaya çıkan tarımsal arazi kaybı ise 1,789 hektardır. 

Buna göre Harran ovasında sulama ve sonrası yapılaşma nedeniyle sadece bir yıllık ekonomik 

üretim değeri kaybı yaklaşık 24.8 milyon TL olmaktadır. Tarımsal alanların korunabilmesi 

için kırsal alanlarda yerleşim yeri planlanmasına, arazi koruma ve kullanma ile alınan 

kamusal tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu araştırma bu konuda 

araştırma sahalarında yapılan en son çalışma olup, güncel veriler içermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: GAP-Harran ovası sulamaları, Bozova-Yaylak sulaması, Tarımsal 

arazilerde yapılaşmalar, Arazi kayıpları.  

 

1. GİRİŞ  

Son dönemlerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak kontrolsüz ve plansız kentleşme ve 

yapılaşmalar da artmıştır. Bu artışlar doğal kaynaklar ve çevre üzerinde baskı oluştururken 

beraberinde de bir takım sorunlara yol açmakta ve canlı yaşamanı olumsuz yönde 

etkilemektedir [1-2]. Artan kentleşme ve yapılaşmaya bağlı olarak en büyük baskı orman ve 

tarım alanları üzerinde ortaya çıkmıştır [3]. Üretim faktörlerinden biri olan toprak, yani 

tarımsal araziler, ihtiyaca ve ranta bağlı olarak kolaylıkla amacı dışında kullanılabilmektedir. 

Amaç dışı kullanımlar, kentleşme ve yapılaşma, toprak da yapısal bozulmalara yol açmakta, 

daha sonra da bu tarımsal arazilerin tekrar tarımsal amaçlar için kullanımı ya çok yüksek 

maliyetler gerektirmekte ve çoğunlukla da mümkün olamamaktadır [4]. Tarımsal üretim her 

şeyden önce ulusların gıda güvenliğinin sağlanması, tarıma dayalı sanayilerin ham madde 

ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam, kırsal kalkınma, dış ticaret gibi ekonomik, sosyal ve 

siyasal dengenin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir [5-7]. Tarımsal üretim 

diğer sektörlere göre, risk ve belirsizliklerinin daha yüksek, yatırım cazibesinin daha düşük, 

yatırım sermayesinin dönüşüm hızının yavaş, kırsalda ürünlerin muhafaza ve pazarlama 

olanaklarının kısıtlı olması ile daha fazla doğal ortam ve koşullarda yapılıyor olmasıdır [8-9]. 

Tarımsal üretim karmaşık bir yapıya sahip olup, arazi kullanımında ve üretim aşamasında 

çiftçilerin kararlarını vermeleri gerekmektedir [10]. Tarımsal üretimin en önemli girdilerinden 

ikisi toprak ve sudur. Türkiye’de 2001 yılında çayır ve mera arazileri hariç toplam 40,9 

milyon hektar olan tarım alanı, %8.5 azalarak, 2020 yılında 37,7 milyon hektara gerilemiştir. 

Aynı dönem içinde tarla bitkileri ekim alanları ise %14.7 azalmıştır [11]. 

 

24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 

tarımsal arazilerin korunması ve kullanılması hakkındaki tüzükte toprağın, doğal yapısının 

korunarak, fonksiyonlarının ve üretkenliğinin sağlanması amacıyla korunması esas olduğu 

belirtilmiştir [12]. Tüzük ayrıca araziyi kullananların, yani çiftçilerin, toprağın ekolojik, 
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bitkisel üretim, sosyo-ekonomik ve endüstriyel işlevlerinin bozulmaması amacıyla gerekli 

tedbirleri almakla yükümlü olduğunu da belirtmektedir. Yine 2017 yılında yayınlanan “Tarım 

Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik” de ise toprağın ve 

tarımsal üretim gücü yüksek büyük ovaların belirlenerek korunması, toprak koruma plan ve 

projelerinin hazırlanması ve uygulanması, erozyona duyarlı alanların belirlenmesi, toprak 

koruma kurulunun teşekkülü, görevleri, çalışmaları ile çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma 

ilkesine uygun olarak arazilerin planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlenmesi 

amaçlanmaktadır [13]. Bu çalışmanın amacı GAP-Harran Ovası ve Bozova-Yaylak 

sulamalarında sulama öncesi ve sonrasında tarım topraklarında oluşan yapılaşmadaki 

değişiminin analizinin uydu görüntüleri yoluyla belirlenmesidir.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma sahası ile ilgili veriler zamansal sayısal uydu görüntüleri analizi ve sayısallaştırılması 

sonucunda elde edilmiştir. United States Geological Survey (USGS), ABD Yer bilimsel Araştırma 

Kurumu [14] sitesinde indirilen Landsat ve Sentinel uydu görüntüleri zenginleştirilerek 

sayısallaştırılması yoluyla tarımsal arazilerde zamana bağlı olarak oluşan yapılaşma oranlarının 

belirlenmesi için yorumlanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sulamaları öncesi tarımsal 

arazi kullanım durumu için 1991 yılı uydu görüntüsü, sulamalardan sonra kısa dönem olarak da 

2017, 2018 ve 2019 yıllarının uydu görüntüleri analiz edilmiştir.  

2.1. Araştırma Sahası 

Harran ovası Şanlıurfa ilinde yer almaktadır. Harran ovasında GAP kapsamında yapılan ilk 

sulamalar 1995 yılında 30 bin hektarlık bir alanda başlamış olup, günümüzde yukarı Harran 

sulamalarıyla beraber yaklaşık 167 bin hektarlık bir alanda devam etmektedir [15-17]. 

Bozova-Yaylak sulamaları Atatürk Baraj Gölü kıyısında yer almaktadır. GAP kapsamında 

tarımsal sulamalar 2006 yılında 5.500 ha alanda başlamış olup, günümüzde 21.962,922 ha 

tarımsal sulama alanına ulaşmış olup, basınçlı (borulu) sulama yapılmaktadır. GAP projesi, 

ülkemizin en büyük su ve toprak kaynaklarına dayalı çok sektörlü entegre bölgesel kalkınma 

projesidir [16]. Proje kapsamında 22 baraj, 18 Hidroelektrik Santralı ile 1.862 milyon 

hektarlık (ha) tarımsal alanının sulanması öngörülmektedir [18]. GAP’ın temel amacı, 

bölgenin sahip olduğu su ve toprak kaynaklarını kullanarak, kırsal kalkınma ve refah artışının 

sağlanması yoluyla, bölgenin ülkenin diğer bölgeleri ile arasında ki gelişmişlik farkının 

ortadan kaldırılmasıdır [19-20]. 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME  

3.1. GAP-Harran ovasında sulamaya dayalı oluşan yapılaşma 

 

Harran Ovası’nda 1995 yılında sulamanın başlaması ile birlikte tarım toprakları üzerindeki 

yapılaşmada artışlar meydana gelmeye başlamıştır. 2000 ve 2016 yılları arasında Harran 

Ovası’ndaki toplam nüfus 143.519’den 200.188’e ulaşmış ve 16 yıllık bir zaman diliminde 

ovada nüfus artışı %30 olmuştur [21]. Bu artış 2019 yılında daha da fazlalaşmıştır. Aydemir 

(2018)’ın yaptığı çalışmada ovanın sulamaya açıldığı 1995 yılından 2017 yılına kadar olan 

dönemde ovada yapılaşma nedeni ile meydana gelen tarım arazilerinin kaybı belirlenmiştir 
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[22]. Bu amaçla kadastral verilere göre sulamanın başladığı yıl olan 1995 yılı ile kanal, 

kanalet ve yolların yapımının tamamlandığı 2000 yılları arasındaki köy yerleşkesi, yollar, 

kanal ve kanaletlerden meydana gelen yapılaşmaların çalışma alanı içerisindeki kapladığı 

toplam alan 14,012 ha iken,  2017 yılına ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünün 

işlenmesi ile elde edilen sonuçlara göre bu rakam 18,745 hektara çıktığı haritalanmıştır. 

Mevcut kadastral verilerle uydu görüntülerinin uzaktan algılama teknikleri ile 

sınıflandırılması neticesinde elde edilen sonuçlara göre çalışma alanı olan Harran Ovası’nda 

2000 yılları ile 2017 yılları arasında yapılaşma oranı yaklaşık 4,732 hektarlık bir artış 

göstermiştir. Meydana gelen bu yapılaşma ovadaki tarımsal potansiyeli yüksek 1. ve 2. sınıf 

tarım arazileri üzerinde oluşarak tarımsal arazilerin yapılaşma ile kaybına sebep olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Sulama öncesi ve sulama sonrası yapılaşmadaki değişimin belirlenmesi için Sentinel uydu 

görüntüleri üzerinde yapılan sayısallaştırma ile yapılaşmadan etkilenen alanların haritası ve 

alansal miktarı hesaplanmıştır. Proje kapsamında Harran Ovası’nda sulama sonrası artan 

yapılaşmanın meydana getirdiği alansal değişim sulama öncesi (1991) ve sulama sonrası 

(2017, 2018, 2019) yılları için haritalanmış olup, Görsel 1’de yer almaktadır. Görsel 1’deki 

harita analiz verilerine göre Şanlıurfa Harran Ovası’nda sulama öncesi (1991) ve sulama 

sonrası (2017, 2018, 2019) yapılaşan alanlar ise Çizelge 1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Şanlıurfa Harran Ovası’nda sulama öncesi (1991) ve sulama sonrası (2017, 2018, 

2019) yapılaşmadan etkilenen alanlar  

Yıl Yapılaşma olan Alan (ha) Yapılaşmanın Ovaya % oranı 
1991 3,340 2.04 
2017 7,351 4.50 
2018 7,512 4.60 
2019 7,740 4.70 
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Görsel 1. Harran Ovası sulama öncesi (1991) ve sulama sonrası (2017, 2018, 2019 yılları yapılaşma 

haritaları  

 

 

Çizelge 1 verileri incelendiğinde sulama öncesi 1991 yılından, sulama sonrası 2019 yılı 

arasındaki 28 yıl içinde yapılaşmadan etkilenen alanlar 2.32 katına çıkmıştır. Bu araştırmada 

yapılaşmadan etkilenen alanlar hesaplanırken, Şanlıurfa merkez yerleşimi, kanalet ve asfalt-
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toprak yolların işgal ettiği alanlar dâhil edilmemiştir. Aydemir (2017)’ın yaptığı araştırmaya 

göre Harran Ovası’nda 11,397 hektarlık alanın sulama kanalı, asfalt ve toprak yollar 

tarafından işgal edildiğini ve tarım yapılmadığını bildirmiştir. Bu çalışmada sulama kanalları, 

yollar Şanlıurfa merkez yerleşimi hesaplamaya katılmamış, sadece sulama birlikleri sınırları 

dâhilindeki yapılaşmalar dikkate alınmıştır. Harran ve Akçakale ilçeleri hesaplamaya 

katılmıştır. 2017 yılına kadar yapılan sulama yapıları ve yol alanlarının da hesaplamaya 

katılmasıyla beraber Harran Ovasında toplam arazi kaybı miktarı 19,137 ha ve ovaya oranı ise 

%11.62’ye yükselmektedir.  

 

3.2. Bozova-Yaylak sulama alanlarında sulamaya dayalı oluşan yapılaşma 

 

Harran Ovası’na benzer olarak Bozova Yaylak Sulama alanında yaklaşık 22 bin hektarlık bir 

alan basınçlı sulama sistemi ile sulanmaya başlamıştır. Sulamanın tarım topraklarına olan 

yapılaşma etkisini incelemek üzere Yaylak sulaması ve çevresinin sulama öncesi (1991) ve 

sulama sonrası (2017, 2018, 2019) yapılaşmadan etkilenme durumu uydu görüntülerinin 

sayısallaştırılması ile elde edilmiştir. 

 

Bozova ve Yaylak sulaması çalışma alanında ise yapılaşmanın belirlenmesi için yapılan 

haritada etkilenen alanların (tüm mahalleler dâhil) 1,789 ha olduğu analiz edilmiş olup, 

Görsel 2 de yer almaktadır. Sulama öncesi 1991 yılı ile sulama sonrası 2019 yılları arasındaki 

28 yıl içerisinde Bozova ve Yaylak sulaması çalışma alanında 459 hektarlık artış olduğunu 

göstermektedir. Sulama öncesi yapılaşmadan etkilenen alanın ovaya oranı %1.6 iken, 2019 

yılında ise %2’ye çıkmış olup, yıllara göre değişim Çizelge 2’de yer almaktadır.  

 

Çizelge 2. Bozova-Yaylak Sulama öncesi (1991) ve sulama sonrası (2017, 2018, 2019) 

döneme ait yapılaşma alanlarındaki değişim 
Yıl Yapılaşma olan Alan (ha) Yapılaşmanın Ovaya % oranı 

1991 1,330 1.60 
2017 1,692 2.00 
2018 1,711 2.00 
2019 1,789 2.00 

 

Çizelge 2 verilerinde de anlaşıldığı üzere Harran Ovası’nın aksine, Bozova-Yaylak ve 

çevresinde sulamaya bağlı olarak yapılaşmada önemli artışlar olmadığı görülmektedir. Buna 

rağmen tarım toprakları üzerine az da olsa yapılaşma devam etmektedir. 
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Görsel 2. Şanlıurfa Bozova ilçesi çalışma alanının 1991 ve 107, 2018 ve 2019 yılları arasındaki 

yapılaşma haritası  
 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Tarımsal sulamalar, her şeyden önce hızla artan ve çeşitlenen gıda talebinin karşılanması, 

güvenli gıda üretimi ve kırsal ekonomilerdeki rolü nedeniyle hayati öneme sahiptir. Bundan 

dolayı sulama alanlarının hızlı bir şekilde genişlemesi ve mevcut sulama alanlarının 

korunarak üretim ve verimin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan, sulama 

projelerinde çoğunlukla su kaynaklarının yetersizliği, suyun etkin ve verimli kullanımı, etkili 

ürün deseni seçimi ve kamusal finansman yetersizliği gibi zorluklarla karşı karşıya 

kalınmaktadır. Sulama projeleri uzun zaman alan ve fazlaca başlangıç yatırım maliyeti 

gerektiren projelerdir. Bundan dolayıdır ki sulama alanlarının arttırılmasının yani sıra 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması da esastır. Diğer taraftan sulama alanlarında 

yapılaşmalar, sulamalardan beklenen faydaları, kırsal kalkınma, bölgesel ve ulusal refahı da 

olumsuz yönde etkilemektedir. Tarım topraklarının korunmasına yönelik oldukça fazla 

kamusal tedbirler alınmış olsa bile, birçok sebebe dayalı olarak bunun yeterince sağlandığı 

söylenemez.  
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Tarımsal topraklarda yapılaşmanın sebeplerinden biri de kırsal alanlarda çeşitli sebeplerden 

dolayı çiftçilerin ev, depo, ambar, ahır vb. gibi mekânsal ihtiyaçlarını kendi tarım arazilerinde 

yapmalarıyla ortaya çıkmaktadır. Köy gelişme alanı ve imar uygulamaları tarım arazilerindeki 

yapılaşma baskısının azaltılması, planlı kırsal yerleşim birimlerinin oluşturulması ve tarım 

alanlarının korunması amacıyla hazine arazilerinde gerçekleştirilen bir çalışmadır. Bu 

uygulamayla kırsal alanda köyün genişleme alanı belirlenmekte, köyün planlı olarak 

gelişmesi sağlanmakta ve böylece köy sakinlerinin ihtiyaç duyduğu konutu yapabileceği 

tarımsal niteliği düşük alanlarda arsa üretilerek, tarımsal niteliği yüksek alanlardaki yapılaşma 

baskısı azaltılmaktadır. Türkiye genelinde bu uygulamanın yaygınlaştırılması, kırsal alandaki 

tarım arazilerinin korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır [4]. 

 

Harran ovasında 2019 yılı ürün deseni dikkate alınarak yapılan analizlere göre baskın ürün 

deseni %98.5 ile tarla bitkileri olup, üretim değeri ise 15.186,74 TL/hektar olarak 

hesaplanmıştır. Buna göre Harran ovasında sulama ve sonrası yapılaşma nedeniyle sadece bir 

yıllık ekonomik kayıp yaklaşık 291 milyon TL olmaktadır. Bozova-Yaylak ve civarındaki 

sulamalarda 2019 yılı ürün deseni dikkate alınarak yapılan analizlerde baskın ürün deseni 

%50.7 tarla bitkileri ve %49.3’ü ise büyük ekseriyeti meyve olmak üzere ayrıca sebzeden 

oluşmaktadır. Tarla bitkilerinin üretim değeri 13.761,60 TL/hektar, meyvenin üretim değeri 

ise 13.916,30 TL/hektar olarak hesaplanmıştır. Buna göre Bozova-Yaylak sulamalarının 

ortalama üretim değeri 13.837,87 TL/hektar olmaktadır. Buna göre Bozova-Yaylak’ta sulama 

ve sonrası yapılaşma nedeniyle sadece bir yıllık ekonomik kayıp yaklaşık 24.8 milyon TL 

olmaktadır.  

 

Tarımsal faaliyetlerde su ve toprak kaynaklarında sürdürülebilirliğin sağlanması her şeyden 

önce ülkelerin gıda güveliğinin sağlanması açısından önemlidir. Tarımsal potansiyeli yüksek 

alanların korunabilmesi için kırsal alanlarda yerleşim yeri planlanmasına, arazi koruma ve 

kullanma ile alınan kamusal tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına ihtiyaç vardır. Şanlıurfa 

ilinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında koruma ovası 

olarak ilan edilen Harran ve Bozova’daki kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetim ve 

yaptırımların daha etkin uygulanmasında yarar bulunmaktadır. Bu araştırma bu konuda 

araştırma sahalarında yapılan en son çalışma olup, güncel veriler içermektedir. 

 

Bu araştırma, oldukça geniş kapsamlı ve çok alt başlıklı olan Şanlıurfa/Yaylak ve Harran 

Ovasında Sulama Performans Etkisinin Araştırılması Projesinin kısaltılmış alt başlıklarından 

biridir. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu 

Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 27 Eylül 2019/2033 hibe numarası ile 

Harran Üniversitesi ile birlikte ortak finanse edilmiştir. 
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ÖZET 

Tarımsal üretimi tüm ülkeler için strateji öneme sahip kılan pek çok faktör olmakla birlikte 

tarımsal üretimde risk ve belirsizliğinin yüksek olması nedeniyle gıda güvenliği ile arazi 

kullanım kararlarına dayalı ürün deseni öne çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı GAP-Harran 

ovası sulamalarında çiftçilerin arazi kullanım kararlarının kısa dönem zamansal değişimi uydu 

görüntülerinin analizi yoluyla yapılmasıdır. Bu amaçla sulama öncesi ve sonrasında arazi 

kullanımında meydana gelen ürün deseni değişimleri saptanmıştır. Harran ovasında GAP 

kapsamında sulama başlamadan önce arazi kullanımına dayalı ürün deseninin %53.07’si 

hububat (çok büyük çoğunluğu buğday), %24.3’ü pamuk ve %22.63’ü nadas alanlarından 

oluşmuştur. 2017-2019 yılları arasındaki son kısa dönem ortalamaları ise %14.93’ü hububat, 

%74.82’si pamuk, %4.72’si mısır ve %5.53’ü ise sebze, meyve ve diğer ürünlerden 

oluşmaktadır. Çiftçilerin arazi kullanım kararlarına dayalı ürün deseni seçiminde sulama 

belirleyici olup, bunu girdi fiyatları ile beklenen verim ve gelire dayalı olarak tercih takip 

etmektedir. Pamuk ve mısır yüksek su tüketimi olan ürünlerdir. Harran sulamaları 
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kapsamında, ovanın çok önemli bir bölümünde salma sulamaya dayalı pamuk ve mısır 

yetiştiriciliği sonucunda taban suyu yükselmesi, tuzlulaşma ve arazi bozunumu problemleri 

ovanın bazı bölgelerinde önemli verim kayıplarına neden olmuştur. Bir yandan verim 

kayıpları olurken, diğer yandan fazla su kullanımının neden olduğu ekonomik ve yönetimsel 

sorunlar araştırmacılar, karar vericiler ve politika yapıcılar arasında inceleme, araştırma ve 

tartışma konusudur. Tarımsal üretimin temeli olan toprak verimliliğinin sürdürülebilirliğinin 

sağlanabilmesi için Harran ovasında pamuk ve mısır ile rekabet edebilecek daha az su ihtiyacı 

olan ürün deseni çeşitlemesine ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar Kelimeler: GAP-Harran ovası sulamaları, Arazi kullanımı, Ürün deseni değişimleri. 

 

1. GİRİŞ  

Tarımsal üretim her şeyden önce ulusların gıda güvenliğinin sağlanması, tarıma dayalı 

sanayilerin ham madde ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam, kırsal kalkınma, dış ticaret gibi 

ekonomik, sosyal ve siyasal dengenin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir [1-3]. 

Diğer taraftan 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak 

yürürlüğe giren tarımsal arazilerin korunması ve kullanılması hakkında ki Tüzükte toprağın, 

doğal yapısının korunarak, fonksiyonlarının ve üretkenliğinin sağlanması amacıyla korunması 

esas olduğu belirtilmiştir [4]. Tüzük ayrıca araziyi kullananların, yani çiftçilerin, toprağın 

ekolojik, bitkisel üretim, sosyo-ekonomik ve endüstriyel işlevlerinin bozulmaması amacıyla 

gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu da belirtmektedir. Tarımsal üretim diğer 

sektörlere göre, risk ve belirsizliklerinin daha yüksek, yatırım cazibesinin daha düşük, yatırım 

sermayesinin dönüşüm hızının yavaş, kırsalda ürünlerin muhafaza ve pazarlama olanaklarının 

kısıtlı olması ile daha fazla doğal ortam ve koşullarda yapılıyor olmasıdır [5-6]. Tarımsal 

üretim karmaşık bir yapıya sahip olup, üretim aşamasında çiftçilerin hangi ürünleri ve ne 

miktarlarda ekeceklerinin kararlarını vermeleri gerekmektedir [7]. Çiftçilerin arazi kullanım 

kararlarında ve ürün ekimi seçiminde etkili pek çok faktör olmakla birlikte, genellikle çiftçiler 

girdi fiyatlarıyla ile beklenen verim ve gelire dayalı olarak tercih yapmaktadırlar. Diğer 

taraftan tarımsal sulamaların etkisi ise en önemli karar verme faktörü olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, GAP-Harran ovası sulamalarında çiftçilerin arazi kullanım 

kararlarının kısa dönem zamansal değişiminin sayısal uydu görüntüleri analizi yoluyla 

yapılmasıdır.  
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma sahası ile ilgili veriler uydu görüntülerinin analizi yoluyla elde edilmiştir. United States 

Geological Survey (USGS), ABD Yer bilimsel Araştırma Kurumu [8] sitesinde indirilen Landsat ve 

Sentinel uydu görüntüleri zenginleştirilerek arazi kullanımından genel ürün deseni dağılımı için 

yorumlanmıştır. Sulamadan dolayı oluşan arazi kullanım durumuna dayalı ürün deseninin 

belirlenmesi için Nisan (sulama öncesi) ve Ağustos (sulama dönemi) uydu görüntüleri kullanılmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) sulamaları öncesi arazi kullanım durumu için 1991 yılı uydu 

görüntüsü, sulamalardan sonra kısa dönem olarak da 2017, 2018 ve 2019 yıllarının uydu görüntüleri 

analiz edilerek zamansal değişimi belirlenmiştir. Harran Ovası’nda zamansal arazi kullanımını 

etkileyen farklı faktörler nedenleriyle değerlendirilmiştir. 

2.1. Araştırma Sahası 

Harran ovası Şanlıurfa ilinde yer almaktadır. Harran ovasında GAP kapsamında yapılan ilk 

sulamalar 1995 yılında 30 bin hektarlık bir alanda başlamış olup, günümüzde yukarı Harran 

sulamalarıyla beraber yaklaşık 167 bin hektarlık bir alanda devam etmektedir [9-11]. GAP 

projesi, ülkemizin en büyük su ve toprak kaynaklarına dayalı çok sektörlü entegre bölgesel 

kalkınma projesidir [10]. Proje kapsamında 22 baraj, 18 Hidroelektrik Santralı ile 1.862 

milyon hektarlık (ha) tarımsal alanının sulanması öngörülmektedir [12]. GAP’ın temel amacı, 

bölgenin sahip olduğu su ve toprak kaynaklarını kullanarak, kırsal kalkınma ve refah artışının 

sağlanması yoluyla, bölgenin ülkenin diğer bölgeleri ile arasında ki gelişmişlik farkının 

ortadan kaldırılmasıdır [13-14]. 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME  

İlk olarak arazi kullanımında referans yıl olarak alınan 1991 yılına ait Nisan ve Ağustos 

aylarına ait ham uydu görüntüleri Görsel 1’de verilmiştir. Nisan ayındaki ekim alanları 

hububat tarımı olup, buğday ve arpadan oluşmakta ama büyük ekseriyeti buğday olduğu için 

genel sınıflandırma açısından görsel de buğday diye tanımlanmıştır.  1991 yılında henüz GAP 

sulaması olmadığından, Ağustos ayındaki ürün deseni ise yeraltı sulamaları ile yapılan 

pamuktur.   
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Görsel 1. Harran Ovası sulama öncesi 1991 yılı Landsat uydusu arazi kullanım ham görüntüsü 

  

Nisan ve Ağustos aylarına ait ham görüntülerde yapılan eğitimli sınıflandırmada 1991 yılı 

ürün deseni haritası oluşturulmuş olup, Görsel 2’de yer almaktadır. 

 

 
Görsel 2. Harran Ovası sulama öncesi 1991 yılı Landsat uydu görüntüsü eğitimli sınıflandırma 

haritaları 

 

1991 yılında görüntü sınıflandırma sonucu elde edilen ürün deseninin alansal dağılımı Çizelge 

1’de verilmiştir. Çizelge 1 verileri incelendiğinde sulama öncesi Harran Ovası’nın 

%53,07’sinde hububat (büyük ekseriyeti buğday) ekildiği ve %46,93’lük alanının ise 

ekilmediği anlaşılmakta ve boş kalan bu arazilerde, daha sonra ekilen pamuğun ise ovanın 

%24,3’lık bir kısmını kapladığı uydu görüntüsü analizinde anlaşılmaktadır. 
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Çizelge 1. Sulama Öncesi 1991 Yılına ait Harran Ovası ürün deseni alansal dağılımı 

Arazi Kullanımı Nisan 

Alan (ha) 

% Dağılım Ağustos 

Alan (ha) 

% Dağılım 

Buğday 86 876 53,07 - - 

Pamuk - - 39 789 24,30 

 Nadas, Kanalet, Yapılar 76 829 46,93 123 916 75,70 

TOPLAM 163 705 100,00 163 705 100,00 

 

1995 yılında başlayan GAP kapsamındaki sulamalar ile zamana bağlı olarak sulama alanları 

genişlemiş olup, günümüzde ovanın tamamında sulama yapılmaktadır. Tüm alanı sulanan 

Harran Ovası’nda yaygın olarak başat ürünler olan buğday ve hemen arkasından ikinci ürün 

mısır dışında pamuk bitkisinin ekimi yapılmaktadır. Bu analizlerde sebze, meyve ve çok az 

ekilen diğer ürünler değerlendirilmeye alınmamış olup, bunların oranı %1.5’in altındadır. 

Bunun temel sebebi, bu ürünlerin parsellerinin çok küçük olması nedeniyle uydu görüntüleri 

ile sağlıklı analizlerinin mümkün olamamasıdır.  

 

Harran Ovası 2017, 2018 ve 2019 zamanlarına ait uydu görüntüleri incelendiğinde ovanın çok 

az bir bölümünün Nisan ayında hububat ekili olduğu ve önemli bir bölümünün her üç yıl için 

de pamuk bitkisi ile örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Harran Ovası’nda 2017, 2018 ve 2019 yılı 

Nisan ayında buğday ekili alanların Sentinel uydu ham görüntüleri Görsel 3’de verilmiştir. 

 

 
Görsel 3. 2017, 2018 ve 2019 yılları Nisan ayı için buğday ekili alanların Sentinel uydu ham 

görüntüleri 

 

Görsel 3’e dayalı yapılan ilk yorumlamalara göre ovanın çok az bir bölümünde buğday 

ekilmiş ve diğer alanlar için ağırlıklı pamuk ekimi için boş bırakılmıştır. 2017, 2018 ve 2019 

yılı Sentinel Nisan ayı uydu analizi yapılarak ekili ürünlerin alansal dağılımı sınıflandırılarak 

haritalanmış olup, Görsel 4’de yer almaktadır. 
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Görsel 4. Nisan ayı 2017, 2018 ve 2019 yılları için sentinel uydu görüntüleri analiz haritası 

 

Görsel 4’deki analiz haritaları incelendiğine buğday ekili olan alanların çok az olduğu ve bu 

üç yılda ise boş bırakılan araziler mayıs ayında yerini pamuk bitkisine bırakmaktadır. Nisan 

ayında ekili buğday yerine haziran ayında II. ürün mısır ekimi yapılmaktadır olup, Görsel 

5’de yer almaktadır. 

 

 
Görsel 5. Ağustos ayı 2017, 2018 ve 2019 Yılları için pamuk ve mısır ekili alanların Sentinel uydusu 

ham görüntüleri 

 

Görsel 5’deki uydu görüntüleri incelendiğinde 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ovanın çok 

önemli bir bölümünün pamuk ve mısır kültürü altında olduğu görülmektedir. Anılan 

dönemlere ait analiz haritaları Görsel 6’da yer almaktadır. 
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Görsel 6. Ağustos ayı 2017, 2018 ve 2019 yılları için sentinel uydu görüntüleri analiz haritası 

 

Uydu görüntüleri sınıflandırılması sonucunda sulama öncesi (1991) ve sulama sonrası (2017, 

2018 ve 2019) Harran Ovası’nda ürün deseni analizi alansal dağılımı Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. Harran Ovası sulama öncesi (1991) ve sulama sonrası (2017, 2018, 2019) yıllarında 

arazi kullanımı alansal değişimi 

Yıllar 

Aylar 

Nisan Ağustos 

Alan Kullanımı Alan Kullanımı 

Buğday % Oran Boş 
% 

Oran 
Pamuk % Oran Mısır % Oran Boş 

% 

Oran 

1991 86076 53,06 76829 46,93 39789 24,3 - - 123918 75,69 

2017 30413 18,6 133074 81,39 120927 73,97 8777 5,36 33772 20,66 

2018 22065 13,49 141423 86,5 127104 77,74 7246 4,43 29138 17,82 

2019 20795 12,71 142692 87,28 118630 72.56 7125 4,36 37723 23,07 

 

Çizelge 2 verileri incelendiğinde sulamanın başlaması ile buğday alanlarının azaldığı, pamuk 

alanlarında ise önemli oranlarda artış olduğu ve sulama sonrası II. ürün olarak da mısırın 

devreye girdiği görülmektedir. Görüntü analizinde dikkat çeken bir konuda 2017, 2018 ve 

2019 yıllarında pamuk ekimi için arazinin uzun süre boş bırakılmasıdır. Nisan ayı görüntüleri 

incelendiğinde, pamuk ekimi için arazinin çok önemli bir kısmının ekilmediği görülmektedir. 

 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Harran ovasında sulamanın başlaması ile beraber baskın ürün olarak bölgede “beyaz altın” 

diye adlandırılan pamuk ekilmeye başlamıştır. Bunu ise buğday ve mısır ekimi takip etmiştir. 

Bu baskın ürün deseninin oluşmasının çeşitleri sebepleri vardır. İklim, su ve toprak 

kaynaklarının uygunluğunun yanı sıra, özellikle pamuk da, sulamadan önce mevsimlik göçün 

Çukurova bölgesine yoğun olarak yaşanması sebebiyle, Harran ovasındaki çiftçiler sulu 

koşullarda pamuk ekimini, mücadelesini ve hasadını önceden bilmekte idiler. Pamuk, sıcak 
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iklim koşullarında yetişebilen ve toprak seçiciliği çok fazla olmayan ancak fazla suya ihtiyaç 

duyan tek yıllık bir bitkidir [15]. Şanlıurfa sahip olduğu iklim, su ve toprak kaynakları 

nedeniyle pamuk üretiminde çok büyük bir potansiyele sahip olup, sadece Harran ovasında 

ekilmemektedir. Şanlıurfa’da anılan dönemde (2017-2019) yılları arasında ortalama pamuk 

ekim alanı 221 300.3 hektar, toplam ortalama kütlü pamuk verimi 956 399.3 ton ve ortalama 

kütlü pamuk verim ise 431.3 kg/dekar olmuştur. Bu verilere göre Şanlıurfa, Türkiye pamuk 

üretiminin yaklaşık %45’ini üretmektedir [16]. Türkiye, pamuk sektöründe, dâhili de işleme 

ve tekstil ürünleri ihracatı nedeniyle ithalatçı konumdadır [17]. Pamuk, lifi ve tohumuyla gıda 

ve tekstil endüstrilerinde, küspesi ile hayvancılıkta oluşturduğu değer zinciriyle önemli ölçüde 

istihdam imkânı ve katma değer sağlayan, önemli bir tarımsal üründür [18].  

 

Dünya genelinde uygulanmakta olan tarım ve ticaret politikalarıyla üretimin ve tüketimin 

yönlendirilmesi yoluyla en fazla müdahaleye maruz kalan emtianın pamuk olduğu 

değerlendirilmektedir [19]. Ülkemizde uygulanan tarım politikalarına bağlı olarak, pamuk 

sektöründe önemli değişimler yaşanmaktadır [20]. Resmi Gazete’nin 27 Mart 2018 tarihli 

sayısında yayınlanan “2018/17 Sayılı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına 

Dair Tebliğ” ile 2017’de başlayacağı duyurulan ancak daha sonra 2018’e ertelenen uygulama 

kapsamında, örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka 

arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için mazot, gübre ve diğer bitkisel üretim destekleri 

ödenmeyeceği yönünde tarımsal destekleme de uygulama değişikliği yapılmıştır [21]. Bu 

nedenle Harran Ovası’nda tarımsal üretim açısından pamuk aleyhine ürün deseninin 

değişeceği öngörülmüş olup, bunun ilk belirgin değişimi 2020 yılında ortaya çıkmış ve pamuk 

ekim alanları Harran ovasında %35’lere gerilemiştir. Akabinde ülkemizin pamuk da ithalatçı 

olması nedeniyle bu uygulamadan vaz geçilmiştir.  

 

Pamuk ve mısır yüksek su tüketimi olan ürünlerdir. Harran sulamaları kapsamında, ovanın 

çok önemli bir bölümünde pamuk ve mısır yetiştiriciliğinin yapılmasından dolayı taban suyu 

yükselmesi ve tuzlulaşma problemleri ovanın bazı bölgelerinde önemli verim kayıplarına 

neden olmuştur. Harran ovasının %24’ünün yer aldığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 2009 

yılında, pamuk ekili alanlardaki tuzluluk etkisiyle 1840.6 ton ürün ve yaklaşık 936 bin $ gelir 

kaybı meydana gelmiştir [22]. Bir yandan verim kayıpları olurken, diğer yandan fazla su 

kullanımının neden olduğu ekonomik ve yönetimsel etkileri halen araştırmacılar, karar 

vericileri ve politika yapıcılar arasında inceleme, araştırma ve tartışma konusudur. Doğal 

kaynaklar ile çevrenin korunabilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanabilmesi için 

Harran ovasında pamuk ve mısır ile rekabet edebilecek ürün deseni çeşitlemesine ihtiyaç 

vardır.  

 

Bu araştırma, oldukça geniş kapsamlı ve çok alt başlıklı olan Şanlıurfa/Yaylak ve Harran 

Ovasında Sulama Performans Etkisinin Araştırılması Projesinin kısaltılmış alt başlıklarından 

biridir. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu 

Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 27 Eylül 2019/2033 hibe numarası ile 

Harran Üniversitesi ile birlikte ortak finanse edilmiştir. 
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