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Matematiğin hayatımız üzerindeki etkisi ve hayatımızın birçok alanında 
var olması artık kabul edilen bir gerçektir. Çoğu insanın aksine matematiği 
sadece sembollerden ve kurallardan oluşan bir sistem olarak görmek yerine 
eğlenceli ve hayatımızın her yerinde var olduğunu görmek mümkündür. 
Görsel sanatlar, müzik, mimari ve birçok temel bilimler alanında karşımıza 
çıkan şekiller, sayılar ve semboller biz fark etmesek bile bir düzen içinde 
hayatımızda var olmaya devam etmektedir. Matematik sadece sayı ve 
sembollerden meydana gelen bir sistem olmayıp birçok farklı alanda 
karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlardan biri de sanattır. Matematiğin sanat 
üzerine birçok yansıması ve etkisi vardır. Bu nedenle matematik konularının 
öğretiminde sanat konularından özellikle ilkokul çağında başlanarak eğitim 
verilmesinin faydalı olacağı düşünülebilir. Eğitim öğretim hayatımızda 
genelde matematikten düşük not alan, matematikten korkan, uzak duran ve 
başarısız olan öğrencilerin diğer sanat dallarına yönlendirildiğini 
görmekteyiz. Genel olarak sanatın temel dayanaklarından birisi olarak kabul 
edilen matematik konularının tam olarak bilinmemesi sanat dallarının 
yeterince gelişmesini de engelleyecektir. Çünkü matematiğin kendi iç 
disiplininde ve uyumunda bir sanatsal değer, estetik ve güzellik vardır. Ayrıca 
mimarlık, müzik, resim gibi sanat dallarındaki uygulamalar matematik ile iç 
içedir (Duru & İşleyen, 2005).  

Teknolojik ilerleme ve icatlar matematiğin gelişimi ile iç içe geçmiş 
durumdadır. Matematiksel gelişmeler teknolojik ilerlemeyi kolaylaştırırken, 
teknoloji ve bilimdeki gelişmeler matematiğin gelişmesine büyük katkılar 
sağlamaktadır. Bu anlamda sanat ve yaratıcılık da insanlığın ilerlemesine 
bağlı olarak her zaman kişisel ve sosyal bir özellik olarak ilerlemektedir 
(Leikin & Pitta-Pantazi, 2013). Eski bilim adamlarının ve filozofların 
fikirlerinin bir kısmı ancak matematik ve fen bilimlerinde anlamlı bir 
ilerleme kaydedildikten sonra gerçekleşmiştir. Hem yaratıcı düşünce hem de 
estetiğin matematik ile ilişkisi düşünüldüğünde matematik kavramlarının 
görsel sanat öğeleri ile ne kadar ilgili olduğu görülecektir. 

Sanat ve bilimin gerçeğe ulaşma çabası yaratıcılık ve hayal gücü ile 
olmaktadır (Kavuran, 2003). Yaratıcı ve sanatsal düşüncenin temellerinin 
daha çocukluk yaşlarında ve okul yıllarında geliştirildiğini kabul 
edilmektedir. Çocukların sanatsal yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya 
çıkarmaları, sanatsal düşünce ve hayallerini gerçekleştirmeleri, özgün ve 
özgür düşünebilmeleri, estetik beğenilerini ve eleştirel düşünme becerilerini 
geliştirmeleri adına sanat eğitiminin gerekli olduğunu savunan pek çok sanat 
eğitimi görüşü yer almaktadır (Katırancı, 2017). Son dönemlerde çocuklarda 
sanat eğitiminin etkisini inceleyen üç farklı akım görülmektedir. Bunlar 
psikolojik yaklaşım, bilişsel yaklaşım ve öz gelişim yaklaşımıdır. Psikolojik 
yaklaşım, çocukların içsel dünyalarının yansımasının sanat olduğunu ifade 
etmektedir. Bilişsel yaklaşım ise sanatı çocukların dünya hakkındaki genel 
bilgilerinin bir bütünü olarak değerlendirmektedir. Sanat eğitimini 
çocukların öz gelişimleri şeklinde açıklayan üçüncü akım ise çocukların 
kendileri ile içinde yasadıkları toplum arasındaki ilişkiyi kavramaları, 
kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve toplumla iletişim halinde olmaları 
şeklinde ifade edilmektedir (Ulutaş & Ersoy, 2004). Dehaene, Spelke, Pinel, 



8   Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

Stanescu ve Tsivkin, (1999) ise matematiksel sezginin bir yandan uzamsal 
hayal gücü, soyutlama ve akıl yürütme ile diğer yandan analitik akıl yürütme 
ya da görsel-uzamsal ve dilsel düşünme arasında bir etkileşim olduğunu iddia 
etmektedir. Bu bakımdan matematik eğitiminde sanat dalları ve yaratıcılığı 
geliştirici etkinliklerin gerçekleştirilmesi sanat dallarının gelişmesi 
bakımından da önemli olduğu söylenebilir. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenmiş olan Genel 
Amaçlar ve Temel İlkeler doğrultusunda Matematik Dersi Öğretim 
Programı'nın ulaşmaya çalıştığı genel amaçlar listelenirken 12.maddesi şu 
şekildedir: “Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilecektir.” Bu 
maddenin gerçekleşebilmesi adına İlkokul Matematik Dersi Öğretim 
Programı'nın “Geometri” öğrenme alanındaki konuların görsel sanatlarla 
ilişkilendirilerek ve günlük hayattan örnekler vererek eğitim faaliyetlerinin 
düzenlenmesi matematiğin sanat ve estetikle ne kadar iç içe olduğunu 
öğrencilerin anlamaları bakımından önemli olacaktır. 

İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programında yer alan öğrenme alanları; 
Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme ve Veri İşleme şeklindedir (MEB, 2015). 
Geometri kazanımları ilkokul ve ortaokul öğretim programın tüm sınıf 
seviyelerinde (1-8.sınıf) yer almaktadır. Geometrik cisimler ve şekiller alt 
öğrenme alanında yer alan kazanımlarda 1. sınıfta öğrencilerden şekilleri 
köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırmaları ve üçgen, kare, dikdörtgen ile 
çemberi adlandırmaları, tanımaları ve model oluşturmaları 
hedeflenmektedir. Ayrıca geometrik cisimleri günlük hayattan verilen 
örneklerle (matematiksel adlandırılma yapılmaksızın) sınıflandırmalar 
yapmaları da beklenmektedir. Öğrencilerden 2. sınıfta daireyi öğrenmeleri ve 
diğer şekillerin kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırılması istenmektedir. 
Daha sonra noktalı kâğıt üzerine önce bilinen tek bir şekil kullanarak, daha 
sonra farklı şekiller kullanarak diğer şekil modelleri oluşturma becerisi 
kazanmaları istenmektedir. Ayrıca bu sınıf seviyesinde öğrencilerin 
geometrik cisimleri tanımaları ve modellemeleri de beklenmektedir. 
Öğrenciler 3. sınıfa geldiklerinde ise cisimlerin yüzlerini, köşelerini ve 
ayrıtlarını; küp, kare ve dikdörtgen prizma arasındaki benzerlikleri ve 
farklılıkları anlamaları hedeflenmektedir. 4. sınıfın kazanımları arasında ise 
üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirmeleri, kenar 
özelliklerini belirlemeleri ve üçgenleri kenar uzunluklarına göre 
sınıflandırma becerilerini kazanmaları vardır. Öğrencilerin izometrik veya 
kareli kâğıt ile eş küplerle oluşturulan çizimlere örnekler yapabilmeleri de 
gerekmektedir. İlkokul Matematik Öğretim Programı’nda (1-4.Sınıf) yer alan 
bu kazanımları doğrudan görsel sanat öğeleri ile ilişkilendirerek ve bu görsel 
sanat öğelerini kullanarak öğretim süreçlerinin planlanması kazanımların 
kullanılabilirliği ve günlük hayatta uygulanabilirliği açısından da gerekli 
olduğu düşünülebilir. 

Ayrıca “Geometri” öğrenme alanı içerisinde geometrik örüntüler alt 
öğrenme alanında, 1. sınıfta öğrencilerin belirli bir geometrik örüntüyü 
deneyimlerle bulmaları beklenmektedir. Parçaları, nesneleri, geometrik 
şekiller veya cisimleri bir örüntü ilişkisi içerisinde görebilmeleri ve eksik 
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bırakılan parçanın bulunmasına yönelik kazanımlar bulunmaktadır. 2. sınıfta 
tekrarlayan bir örüntüde eksik bırakılan parçayıbularak tamamlama ve bir 
örüntüdeki ilişkileri görerek farklı malzemeler ile aynı ilişkiye sahip 
örüntüler oluşturma becerileri kazanması beklenmektedir. 3. sınıfta kaplama 
yapma, yaptığı kaplamayı örüntü şeklinde noktalı ya da kareli kâğıt üzerine 
çizme gibi kazanımlar yer almaktadır. 4. sınıfta ise simetrinin geometrik yapı 
ve modeller üzerinde gösterilebilmesine yönelik kazanımlara yer verilmiştir. 

Öğretim programında ilkokul öğrencilerinin geometrik cisimleri günlük 
hayattan verilen örneklerle sınıflandırmalarda bulunmaları 
hedeflenmektedir. Bu öğrenme ve becerilerin oluşması için aşağıda tek tek 
ele alınan kazanımlar elde edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada bu 
kazanımların görsel sanatlarla nasıl ilişkilendirilerek örneklendirilebileceğini 
göstermek amaçlanmıştır. Bu geometrik kavramların görsel sanat öğeleri ile 
verilmesi hem öğrenciler için eğlenceli olacaktır hem de öğrendiği şekil ve 
kavramların günlük hayatta ve birçok sanat dalında nasıl karşısına çıkacağı 
konusunda fikir sahibi olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu şekildeki bir 
öğrenme ile öğrenci öğrendiği kavram ve terimleri kendi günlük yaşantısında 
başka alanlara yansıtması ile estetik duygusunun gelişmesine de katkı 
sağlaması bakımından önemli olduğu söylenebilir. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada veri kaynağı olarak İlkokul Matematik Dersi Öğretim 
Programı ve görsel sanat unsurları kullanılmıştır. Bu nedenle araştırmada 
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman 
incelemesi, araştırılması amaçlanan olgu veya olgular hakkında bilgi bulunan 
materyallerin analizinin yapılmasıdır. Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili 
bir şekilde kullanılan önemli bilgi kaynakları olarak görülmektedir. Bu bilgi 
kaynakları anılar, günlükler, resmî belgeler, kitap ve dergi vb. gibi 
dokümanlar olabilir (Yıldırım & Şimşek, 2013). Karasar (2005)’a göre ise 
doküman incelemesi, mevcut kayıt ya da belgelerin veri kaynağı olarak 
kullanılmasıdır. Doküman incelemesinin genel tarama ve içerik çözümlemesi 
şeklinde iki ayrı amaçlı türü bulunmaktadır. Bu çalışma genel tarama 
şeklinde yapılmıştır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Bu çalışmada İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı içerisinde yer 
alan geometri öğrenme alanı içerisindeki kazanımlar görsel sanat öğeleri ile 
ilişkileri analiz edilmiştir. Çalışmada matematik öğretim programında ilkokul 
birinci ve ikinci sınıfta yer alan geometri kazanımları ele alarak kazanımların 
görsel sanatlarla ilişkileri ve belirtilen görsel sanatın bu kazanım öğretilirken 
nasıl kullanılabileceği incelemiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda incelenen 
geometri konuları sınıf düzeyinde ve kazanım bazlı örnekler verilerek 
tablolar halinde gösterilmiştir. Böylece İlkokul birinci ve ikinci sınıf 
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Matematik Dersi Öğretim Programı’ndaki Geometri öğrenme alanı altındaki 
alt kazanımların görsel sanatlarla ilişkilendirilerek ve örneklendirilerek 
verilmiştir.  

Güvenirlik ve Geçerlik  

Bilimsel araştırmaların geçerlik ve güvenirlik çalışmaları önemli bir 
konudur. Nitel çalışmalarda verilerin detaylı ve ayrıntılı olarak rapor 
edilmesi, sürecin aşamalı bir şekilde açıklanması geçerlilik ve güvenirlilik 
düzeyini artıran konulardandır (Yıldırım & Şimşek, 2013). Bu araştırmada 
verilerin güvenirliğine ilişkin değerlendiriciler arasındaki tutarlılık, Miles ve 
Huberman’ın (1994) (Görüş Birliği / Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) formülü 
kullanılmıştır. Değerlendiriciler arası tutarlılık katsayısı 0,84 olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca araştırmanın iç geçerliğini sağlamak adına geometri 
kazanımları ve görsel sanatlar arasındaki ilişkinin incelenmesi için iki 
matematik alan uzmanı ve bir görsel sanatlar alan uzmanının görüşüne 
başvurulmuştur. Uzmanların görüş ve önerileri doğrultusunda kazanımlar ve 
görsel sanat öğelerine ilişkin verilere son şekli verilmiştir.  

BULGULAR 

Millî Eğitim Bakanlığı Matematik Dersi Öğretim Programında (İlkokul 1. 
2. 3. ve 4. Sınıflar) geometri kazanımları programda her sınıf seviyesine göre 
farklılaşarak yer almaktadır. Geometrik cisimler ve şekiller altöğrenme 
alanında yer alan kazanımlarda 1. sınıfta öğrencilerden şekilleri köşe ve 
kenar sayılarına göre sınıflandırarak üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi 
adlandırmaları, tanımaları ve model oluşturmaları beklenmektedir.  

Aşağıda her sınıf seviyesindeki geometrik kazanımlar ver bu 
kazanımların görsel sanat öğeleri ile nasıl ilişkilendirilerek verilebileceği 
incelenmiştir. 

M.1.2.Geometri (Matematik dersi, 1.Sınıf, 2.Öğrenme alanı) başlığı altında 
"M.1.2.1. Geometrik Cisimler ve Şekiller" alt başlığı içerisinde verilmesi 
istenen terim ve kavramlar, kenar, köşe, üçgen, kare, dikdörtgen ve 
çemberdir. Birinci sınıf geometri konusunda ilk kazanım “M.1.2.1.1. 
Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.” 
şeklindedir. Bu kazanımın elde edilebilmesi için öneriler ise: 

a)  Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları ve köşeleri tanıtılır. 

b)  Önce şekilleri sınıflandırma sonra üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi 
tanıma ve adlandırma çalışmaları yapılır. 

c)  En çok dört kenarlı şekiller ve çember üzerinde çalışılır. 

ç)  Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturulur. 

d)  Geometri tahtası, ip, tel, geometri çubukları vb. malzemeler 
kullanılarak geometrik şekiller modellenir. 
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Bu geometrik şekillere ve terimlere verilebilecek görsel sanat öğeleri 
aşağıda verilmiştir. 

Kenar Terimine Ait Görsel Sanat Öğeleri  

Kenar terimi günlük hayatta ve birçok görsel sanat öğesinde fazlası ile 
kullanılmakla birlikte matematikte birçok geometrik şekil ve konularda sık 
geçen kavramlardan biridir. Bu nedenle bu kavram ile ilk kez karşılaşan 
birinci sınıf öğretmenlerinin en çok üstünde durması gereken kavramlar 
arasındadır. Bu nedenle aşağıda kenar kavramının ilkokul birinci sınıf 
öğrencilerine anlatımda kullanılabilecek bazı görsel sanat öğeleri verilmiştir. 

Terim Görsel Sanat Örnekleri 

K
en

ar
 

 

 

 

 

 

Yukarıda kenar kavramına farklı görsel sanat öğelerinden örnekler 
verilmiştir. Birinci örnekte, çini sanatındaki süsleme örneğinde, dış çerçeve 
şeklinde verilen mavi renkli kenarlık bu çiniyi sınırlamaktadır. İkinci örnekte 
taşlarla örülü bir yapay gölün resmi bulunmaktadır. Bu da bir süsleme sanatı 
olan peyzaj sanatına örnek olarak verilebilir. Üçüncü örnekte el işlemesi bir 
havlu kenarlığı görülmektedir. Dördüncü örnekte ise bir tezhip sanatına 
örnek bir kenar süslemesi verilmiştir. Yukarıdaki görsel sanatlarda da 
görüldüğü gibi "Bir şeklin sınırlarını belirleyen doğrular" anlamına gelen 
kenar kavramı birinci sınıf öğrencilerine birçok alandan görsel sanat öğeleri 
ile gösterilebilir ve anlatılabilir. 
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Köşe Terimine Ait Görsel Sanat Öğeleri  

Matematik terimi olarak köşe kavramı geometri konularında fazlası ile 
kullanılmaktadır. Bu kavramın günlük yaşamımızda da yeri çoktur. Bu 
nedende bu kavramı birinci sınıf öğrencilerinin yakın çevrelerinden 
örneklendirmeleri de kolaydır. 

Terim Görsel Sanat Örnekleri 

K
ö

şe
 

 

 

 

 

 

Yukarıda birinci örnekte altıgen bir çininin köşeleri; ikinci örnekte 
mermer bir lahitin kenarlarındaki birçok köşe; üçüncü örnekte bir fotoğraf 
süslemesinin köşeleri ve dördüncü örnekte ise iç mimaride kullanılmış bir 
köşe takımı örnekleri verilmiştir. Bu örnekler daha da çok çeşitlendirilebilir. 
Yukarıdaki sanat öğelerinde de görüldüğü gibi "İki kenar noktanın kesiştiği 
yer" anlamına gelen köşe kavramı hem günlük hayat durumlarında hem de 
görsel sanat öğelerinden çeşitli örneklerle gösterilebilmektedir. 

Üçgen Terimine Ait Görsel Sanat Öğeleri 

Üçgen kavramı düz çizgilerle oluşturulan kapalı geometrik şekillerden en 
az kenar ve köşeye sahip olması bakımından çokgenlerin ilkidir. Bu kavramın 
iyi öğretilmesi diğer geometrik şekillerin öğretimi açısından da önemlidir. 
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Terim Görsel Sanat Örnekleri 
Ü

çg
en

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki birinci örnekte Eski Roma'dan kalma İtalya'nın Roma 
şehrindeki tarihi bir yapının (Panteon) sütunlarının üstünde bulunan büyük 
üçgen mermer örneği verilmiştir. İkinci örnekte öğrencilerin oluşturduğu 
üçgen süsleme örneği verilmiştir. Üçüncü örnekte ise pratik ev ve iş yeri 
tasarımı örneklerinden üçgen şeklinde kitap ve dosya rafı örneği 
görülmektedir. Dördüncü örnekte ise üçgen bir havuz tasarımı 
görülmektedir. Üçgen kavramına günlük hayatta ve görsel sanat öğelerinde 
sık karşılaşılması, birçok farklı alanlarda kullanılması ve kapalı temel 
geometrik şekillerden biri olması bakımından önemlidir. Bu kavram 
üzerinden diğer kapalı geometrik şekillerin temelleri de oluşturulabilir.  

Kare Terimine Ait Görsel Sanat Öğeleri  

Kare kavramı bütün kenarları ve açılarının eşit olması bakımından önemli 
ve ayrı bir dörtgendir. Bu kavramın öğretimi diğer dörtgen şekillerin 
öğretimi açısından da önemli olduğundan bu farkların titizlikle işlenmesi 
gerekmektedir. 
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Terim Görsel Sanat Örnekleri 
K

ar
e  

 

 

 

 

Kare kavramı bütün kenarları ve açılarının eşit olması bakımından önemli 
ve ayrı bir dörtgendir. Bu kavramın öğretimi diğer dörtgen şekillerin 
öğretimi açısından da önemli olduğundan bu farkların titizlikle işlenmesi 
gerekmektedir. Burada kare kavramının tanıtılmasında ilk olarak kareler 
arasındaki boşlukların siyah-beyaz noktalar şeklinde göz yanılgısına da 
neden olan bir şekil verilmiştir. Bu şeklin öğrencilerin dikkatini çekip düzenli 
karelerin arasındaki bu boşlukların nasıl bir göz yanılgısına neden olduğu 
açıklanabilir. İkinci örnekte ise el görgüsü ile yapılmış iç içe geçmiş kare 
örneği görülmektedir. Üçüncü örnekte ise kare noktalarla yazılmış "love" 
kelimesi verilmiştir. Yaşadığımız dijital çağda burada piksel kavramına da 
atıfta bulunabiliriz. Dördüncü örnekte ise birçok kare ile süslenmiş bir yüzük 
örneği verilmiştir. Bu örnek ile de karelerin büyüklükleri değişse bile kenar 
uzunluklarının da aynı şekilde değiştiği belirtilebilir.  

Dikdörtgen Terimine Ait Görsel Sanat Öğeleri 

Günlük hayatta ve sanat alanlarında en çok karşımıza çıkan şekillerden 
biri de dikdörtgendir. Birinci sınıf öğrencisi için kısaca dikdörtgen, karşılıklı 
kenarları birbirine eşit, dik ve paralel olan dörtgen şeklinde tanımlanabilir.   
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Terim Görsel Sanat Örnekleri 
D

ik
d

ö
rt

ge
n

 
  

 

 

 

Birinci örnekte dikdörtgen bir yağlı boya tablo; ikinci örnekte dikdörtgen 
şeklinde ahşap oyna örnekleri; üçüncü örnekte merdiven halı kaplaması, 
dördüncü örnekte ise farklı mimari yapılardan Singapur'daki her blok 
dikdörtgen şeklinde ve birbirinin üstüne konmuş bloklar şeklindeki bir konut 
projesi örnek olarak verilmiştir. Ayrıca bu proje oldukça çevreci bir proje 
olarak da tasarlanmıştır. Bu gibi örneklerin öğrencilerin duyarlılıklarını ve 
yaratıcılıklarını arttırması bakımından da olumlu olacağı söylenebilir. 

Çember Terimine Ait Görsel Sanat Öğeleri 

Birinci sınıf öğrencilerine çember kavramı, düzlemde bir noktaya eşit 
uzaklıktaki noktalar kümesi şeklinde tanımlanabilir. Ancak bu tanım fazlası 
ile soyut kalacaktır. Bu nedenle bu kavramın öğretiminde daha somut 
öğelerin kullanılması yerinde olacaktır. Bu anlamda çember kavramı birçok 
mimari ve süsleme sanatında sık kullanılan şekillerden olduğu için farklı 
görsel sanat öğelerinden kolaylıkla faydalanılabilir. 
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Terim Görsel Sanat Örnekleri 
Ç

em
b

er
 

  

 

 

 

Yukarıda verilen birinci örnekte bir kapı süsü, ikinci örnekte ekin 
üzerinde biçme yoluyla şekil oluşturma, üçüncü örnekte cami kubbe süsleme 
sanatına örnek; dördüncü örnekte ise yine cami iç süslemelerinde çok 
kullanılan tezhip sanatına örnekler verilmiştir. 

Görüldüğü gibi bu kazanımın elde edilebilmesi için gerekli görsel sanat 
öğeleri yukarıda verilen görseller aracılığıyla rahatlıkla öğrencilere gösterilip 
uygulama yapmaları da sağlanabilir.  

Birinci sınıf geometri konusunun ikinci kazanımı “M.1.2.1.2. Günlük 
hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır ve geometrik 
şekillerle ilişkilendirir.” şeklindedir. Bu kazanımın elde edilebilmesi için 
eğitim programındaki her bir öneri ve bu önerilerin günlük hayatta kullanılan 
geometrik şekillerin görsel sanat öğeleri ile ilişkili görselleri aşağıda 
verilmiştir. 

a) Kullanılacak nesnelerin geometrik cisimlerden seçilmesine dikkat 
edilir. 
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Birinci örnekte bir kahve takımı verilmiştir. Bu takımda kahve takımının 
kutusu, kutunun kapağı, kahve fincanı ve kahve fincanının tabağı vardır. 
Buradaki her parça ayrı ayrı her birinin hangi geometrik şekillerle 
ilişkilendirilebileceği öğrencilere sorularak çalışma yapılabilir. İkinci örnekte 
ise bir sehpa ve üzerinde tabanı ve kenarları kare şeklinde bir kupa 
verilmiştir. Sehpanın üstü kare ve yanlarında dikdörtgen raflar vardır. 
Üçüncü örnekte ise bir kola kutusuna geçirilmiş daire şeklinde analog bir saat 
verilmiştir. Bu örnekler birinci sınıf öğrencilerinin günlük hayatta 
görebilecekleri basit cisimler olup geometrik kavramlarla 
ilişkilendirebilecekleri özelliktedirler. 

b)  Geometrik cisimler (prizma, küre vb.) adlandırılmadan, kutu, birim 
küp, pet şişe, kamp çadırı, pinpontopları gibi nesnelerin sınıflama 
yapılacak özellikleri (yuvarlak, köşeli, üstünde dikdörtgen olan vb.) 
listelenir. 

 

 

 

 

Burada ise geometrik cisimlere örnekler verilirken küp şeklindeki bir 
hediye kutusu, silindir şeklinde içleri toprakla doldurularak duvara asılıp 
bitki yetiştirilen plastik kola şişeleri ve yan yüzleri üçgen şeklinde bir kamp 
çadırı verilmiştir. Bunlara benzer birçok günlük hayatta öğrencilerin 
kullandıkları ya da çevrelerinde gördükleri ve sanat alanları ile 
ilişkilendirebilecekleri başka örnekler üzerinde de durulabilir. Bu geometrik 
şekillerin isimlerini bilmeleri bu yaş seviyesi için gerekmemekle birlikte bu 
üç boyutlu cisimlerin yüzlerindeki diğer geometrik şekiller üzerinden 
gidilerek buluş yolu ile kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesine olanak 
sağlayabilir. 
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c) Günlük hayattan basit cisimler kullanarak farklı yapılar oluşturulur. 

 

 

 

 

Birinci sınıf öğrencilerinin günlük hayatta gördükleri basit geometrik 
cisimlerin kullanılarak oluşturulmuş farklı yapılara örnekler verilmiştir. 
Birinci örnekte eski araba lastiklerinden oluşturulmuş bir bahçe tasarımı 
görülmektedir. İkinci örnekte ise plastik şişe kapaklarından tırtıl şeklinde bir 
tasarım yapılmıştır. Üçüncü örnekte ise kola kutusunun tenekesinden bir 
model uçak yapılmıştır. Bunların dışında ilaç kutuları, sprey kapları, kâğıt 
mendil ruloları, plastik su şişeleri ve daha birçok atık farklı şekillerde nasıl 
değerlendirilebileceğine dair örnekler üzerinden gidilerek de bu geometrik 
şekillerin hayatımızın ne kadar da içinde olduğu durumu ile öğrencilerin 
yüzleşmeleri sağlanabilir. 

ç) Günlük hayattan geometrik cisim şeklindeki nesnelerin yüzleri 
inceletilerek geometrik şekillerleilişkilendirme çalışmaları yapılır. 

 

  

 

Burada öğrencilerin dikkatini çekmek için bir ters ev modeli örnek olarak 
verilmiştir. Bu ev üzerinde birçok geometrik şekil bulunmaktadır. İkinci 
örnekte ise bir mutfak görseli verilmiştir. Mutfakta gördükleri her bir şeklin 
ne tür geometrik sekil olduğu konusunda öğrenci bilgilerine yer verilebilir. 
Üçüncü örnekte ise bir sınıf tasarımı örneği verilmiş ve bu tür bir sınıf 
üzerinden geometrik şekillerin tasarımlarda nasıl kullanılacağı konusunda 
öğrencilere farklı durumlar hakkında bilgiler de verilebilir. Örneklerde de 
görüldüğü gibi görsel sanat öğeleri ile birlikte bu kazanımların her birine 
farklı örnekler verilebilmektedir. 

İlkokul öğretim programında "M.1.2.2.1. Uzamsal (durum, yer, yön) 
ilişkileri ifade eder." kazanımı ve bu kazanımının elde edilmesinde 
kullanılabilecek tavsiyeler ve bu kazanımlara dair görsel sanat öğeleri ayrı 
ayrı verilmiştir. 
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a)  Yer ve yön bildiren ifadelerin (altında-üstünde, etrafında-solda-sağda-
arada-önde-arkada, yüksekte-alçakta, uzakta-yakında, içinde-dışında) 
günlük hayat durumlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır. 

  

 

 

Birinci örnekte perspektif içeren bir sokak resmi sanatı verilmiştir. Bu 
görsel ile öğrencilerin çevrelerini güzelleştirme konusunda ne gibi sanat 
dallarından yararlanabilecekleri konusunda fikir verilebilir. Ayrıca bu 
görselde yer alan içerik hakkında konuşularak görseldeki cisimlerin 
birbirlerine göre durumları hakkında sorular sorulabilir. İkinci ve üçüncü 
örneklerde ise farklı durum paradoksları verilmiştir. Görsel başka 
paradokslar da kullanılarak içerisinde gördükleri geometrik şekillerin 
birbirine göre durumları hakkında sınıf içi tartışma ortamları oluşturulabilir. 
Bu örneklere göre hangi tarafın yukarıda ya da önde olduğu konusunda 
öğrencilerin tartışmaları sonucunda istenen geometrik kavramların 
birbirlerine göre durumları da öğretilebilir.  

b) İlişkiler ifade edilirken referans noktası belirlenmesine dikkat edilir. 

 

 

 

 

Birinci örnekte ahşap küp paradoksu verilmiştir. Burada ahşap küpün üst 
kenarı hakkında ne söylenebileceği ve bunu ifade edilirken öğrencilerin 
referans noktası olarak neyi belirledikleri sorulabilir. İkinci örnekte ise siyah 
ve beyaz karelerden oluşmuş bir şekil verilmiştir. Yine bu şekilde de bakış 
açısına göre ve referans alınan noktaya göre farklı yükseklik ve alçaklık 
durumlarının oluşmasına dikkat çekilebilir. Üçüncü örnekte ise bakış ve algı 
durumuna göre iki ihtiyar resmi mi yoksa gitar çalıp eğlenen iki kişi mi 
görüldüğü konusu sorulabilir. Öğrencilerin algıları ve göz yanılmalarını ya da 
farklı bakış açıların farkına varmaları sadece matematiksel kavram becerileri 
için değil sosyal ve kişisel gelişimleri açısından da iyi olacaktır. 
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c) Günlük hayat örneklerinin yanı sıra modeller üzerinde de çalışmalar 
yapılabilir. 

 

 

 

 

Burada ise öğrencilerin kendilerinin bir resim yaparken uzaklık yakınlık 
ilişkisini nasıl gösterdiklerine dair birinci örnek verilmiştir. İkinci örnekte ise 
algı yanılgısına neden olabilen ama mesafe ile ilgili olan görsel verilmiştir. 
Üçüncü örnekte ise aynı geometrik şekiller kullanılarak nasıl bir kabartma ya 
da çukur algının verilebileceğine dair bir model verilmiştir. 

Yine M.1.2.Geometri (Matematik dersi, 1.Sınıf, 2.Öğrenme alanı) başlığı 
altında "M.1.2.2. Uzamsal İlişkiler" alt başlığı içerisinde verilmesi istenen 
terimler veya kavramlar eş nesnelerdir. Bu kazanım "M.1.2.2.2. Eş nesnelere 
örnekler verir. Eşlik kavramı, sınıf ortamındaki uygun malzemeler başta 
olmak üzere farklı modeller kullanılarak fark ettirilir." şeklinde ifade 
edilmiştir. Bu kavramın ve bu kavram ile verilmek istenen kazanımlara dair 
görsel sanat öğeleri örnekleri aşağıda verilmiştir.  

 

 

 

 

Eş ve benzer kavramları geometri konularında önemlidir. Burada eşlik 
kavramı, birinci örnekte Kuala Lumpur’un anıtsal simgesi olan Petronas İkiz 
Kuleleri ile, ikinci örnekte ünlü bir tablodaki kişiye benzeyen bir canlı model 
ile ve bir sanat eserindeki ayna yansıması şeklinde verilmiştir. Bu kavramlar 
verilirken eş nesnelerin simetrik yansımaları ya da ikiz binalarda olduğu gibi 
birebir aynı olma durumlarına değinerek kavramlar tüm yönleri ile 
verilebilir. 

Birinci sınıf matematik dersi geometri konularından üçüncü kazanımı 
“M.1.2.3. Geometrik Örüntülerdir”. Bu kazanım için öğretilmesi gerekli 
kavram ise örüntüdür. 
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Bu kazanım "M.1.2.3.1. Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden 
oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan öğeleri 
belirleyerek örüntüyü tamamlar.” şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca seçilen 
geometrik cisim ya da şekillerin sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilir” 
uyarısı da yapılmıştır. Bu kazanım için verilebilecek görsel sanat öğeleri 
aşağıda verilmiştir. 

M.1.2.3.1. Nesnelerden, geometrik cisim ya da şekillerden oluşan bir 
örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirleyerek 
örüntüyü tamamlar. 

 

 
 

 

 

Matematikteki örüntü kavramı birçok geometrik şeklin belirli bir kurala 
göre dizilmesiyle oluşmaktadır. Süsleme ise bir düzlemin boşluk kalmadan ve 
şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesine 
denilmektedir. Birinci örnekte üçgenlerle ve dörtgenlerle bir örüntü ve desen 
oluşturulmuştur. İkinci örnekte ise örüntüler sadece dörtgenler ile 
oluşturulmuştur. Üçüncü örnekte vitray örneği verilmiştir. Buradaki 
geometrik şekilleri öğrenciler istedikleri şekillerde boyayarak farklı modeller 
oluşturabildiklerini görmeleri bakımından önemlidir. Dördüncü örnekte ise 
bir örüntüdeki sıradaki parçanın hangisi olabileceğine dair bir soru 
verilmiştir. Buradaki örneklerde de görüldüğü gibi öğrencilerin örüntü ve 
süsleme oluşturabilmeleri ve örüntüdeki eksik parçayı bulabilmeleri bu 
düzeni anlayabilmelerine bağlıdır. 

Bir süslemede, her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerin kenar sayıları 
süslemenin kodunu verir. Verilen süslemeli şeklin ortadaki köşelerinden biri 
belirlenip bu köşe etrafında oluşan şekillerin kenar sayısı ve kaç tane 
olduğuna göre kod yazılabilir. Kare ya da dörtgenlerden oluşan bir süslemede 
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kod 4,4,4,4 (köşe etrafında 4 kenarlı 4 tane dörtgen var) gibi. Bu kodlama 
bilgileri ileriki öğrenmelerde çokgenlerin açıları ile ilgili önemli bir ön 
öğrenme olarak kalacaktır. 

M.1.2.3.2. En çok üç öğesi olan örüntüyü geometrik cisim ya da şekillerle 
oluşturur. 

 

 

 
 

 

Yukarıda en çok üç öğesi olan örüntü örnekleri verilmiştir. Birinci 
örnekte görüldüğü gibi aynı şekilden büyük ve küçük şekilde kullanarak da 
bir örüntü kurulabilir. İkinci örnekte altıgen ve üçgenlerden bir kırkayak 
oluşturun bir örüntü olabilir. Üçüncü örnekte aynı şekil döndürülerek yine 
örüntü ve süsleme oluşturabileceği görülmektedir. Dördüncü örnekte ise aynı 
şekillerle farklı renklerde nasıl örüntü oluşturulabileceğine örnekler 
verilmiştir. 

İlkokul Matematik Öğretim Programı’nda 2. sınıfta daireye yer verilmekte 
ve diğer şekillerin kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırılması 
beklenmektedir. Önce bilinen tek bir şekil kullanarak, daha sonra farklı 
şekiller kullanarak şekil modellerioluşturmaları ve bunları noktalı kâğıt 
üzerine çizebilmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin geometrikcisimleri 
tanımaları ve modellemeleri beklenmektedir. Bunun için kazanılması 
gereken terimler ise daire, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen 
prizma, silindir ve küredir. 
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İkinci sınıf geometri konularında ilk kazanım “M.2.2.1.1. Geometrik 
şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.” şeklindedir. Bu 
kazanımın elde edilebilmesi için öneriler ise: 

a) Üçgen, kare, dikdörtgen, daire ve çemberin benzer veya farklı yanları 
açıklanır. 

b) Verilen bir geometrik şeklin diğer geometrik şekillere benzeyip 
benzemediğine yönelik çalışmalara yer verilir. 

M.2.2.1.1. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır. 

  

 

 
  

 

Yukarıdaki örneklerde birçok geometrik şekil iç içe ve birlikte verilmiştir. 
Bu şekiller öğrencilerin kenar ve köşe sayılarına göre geometrik şekilleri 
sınıflandırmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu geometrik şekillerin birbiri 
ile farklarını ve benzer yanlarını da görmeleri açısından önemlidir. Üçgen, 
kare ve dikdörtgenin bir arada kullanılması, daire ve çemberin benzer veya 
farklı yanları gibi durumları görmeleri açısından yukarıdaki örnekler 
verilebilir. 

İkinci sınıf matematik dersi geometri konularının ikinci kazanımı 
“M.2.2.1.2. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları 
çizer.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu kazanımın kazanılabilmesi için 
öğrencilerin öğrendikleri geometrik şekillerden farklı modeller oluşturmaları 
beklenmektedir. Bu kazanımın elde edilebilmesi için öneriler ise: 

a) Öğrencilerin öncelikle tek tür şekil modelleriyle çalışmaları daha sonra 
farklı şekil modelleri kullanarakda çalışmalar yapmaları sağlanır. 
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b) Cisimlerin yüzeyleri kullanılarak elde edilen şekillerle noktalı kâğıt 
üzerinde çizim çalışmaları yapılabilir. 

c) Öğrencilerin farklı medeniyetlere ait sanat eserlerindeki süslemeleri 
fark etmeleri sağlanır. Bu kazanım için verilebilecek görsel sanat 
öğeleri aşağıda verilmiştir. 

M.2.2.1.2. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu 
yapıları çizer. 

 

 

 

  

 

 

2.sınıf öğrencilerinin şekilleri kullanarak çeşitli yapılar oluşturmaları ve 
oluşturdukları bu yapıları çizmeleri için bazı örnekler verilmiştir. Bu 
kazanımların kazanılabilmesi için öğrencilerin öğrendikleri geometrik 
şekillerin genel olarak nelerden oluştuğunu ve ayrıtlarını fark etmesi 
gerekmektedir. Bu farkındalık sayesinde noktalı ya da kareli kağıtlar 
üzerinde çizim çalışmalarını daha kolaylıkla yapmaları sağlanabilir. 
Yukarıdaki örnekte cami tavan süslemesindeki gibi birçok sanat eseri birçok 
camide bu şekilde yıllarca sergilenmektedir. 

İkinci sınıf matematik dersi geometri konularının üçüncü kazanımı 
“M.2.2.1.3. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve 
küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu 
kazanımın elde edilebilmesi için öneriler ise: 

a)  Cisimler biçimsel olarak geometrik özelliklerine değinilmeden 
tanıtılır. 

b)  Günlük hayatta karşılaşılabilecek cisimler (pinpon topu, süt kutusu, 
şişe vb.) kullanılır. 

Matematik dersi ikinci sınıf geometri konularında artık birçok geometrik 
cismin öğrenciler tarafından öğrenilmesinin beklendiği bir yıldır. Bu 
kavramları kendilerinden önce öğrenilen diğer kavramlarla birlikte daha da 
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pekiştirilerek ve şekillerin birbirleri ile olan ilişkilerine daha çok değinerek 
daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilebilir. Mesela bir küpün altı karenin 
birleşmesinden meydana geldiği, bir kare prizmanın tabanı kare olmasına 
rağmen yan yüzlerinin dikdörtgenlerden oluştuğu, üçgen prizmanın tüm 
yüzlerinin üçgen olmadığı gibi durumlar üzerinde durularak kavramların 
farkları ve benzerlikleri üzerinde durulabilir. 

M.2.2.1.3. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve 
küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki örneklerde cisimler farklı boyutları ile verilmiştir. Bu 
örneklerden hareketle biçimsel olarak geometrik özelliklerine sorulmadan 
görülen her bir şekil hakkında öğrenci yorumları istenebilir. Günlük hayatta 
buradaki gibi görseller ile nerelerde nasıl karşılaştıkları sorularak örnekler 
vermeleri istenebilir. Bu görsellerdeki gibi farklı yapıların kendilerine neler 
hissettirdiği üzerinde durularak farklı sanat eserlerinin ancak farklı 
düşünerek ortaya çıkabileceği algınının oluşması sağlanabilir. 

Birinci ve ikinci sınıf kazanımlarından bazılarına yukarıda örnek görsel 
sanat öğeleri ile değinilmiştir. Bunun yanı sıra İlkokul Matematik Öğretim 
Programı’nda üçüncü sınıfta ise ela alınacak kavramlar çoğalmaktadır. Bu 
sınıf seviyesinde ele alınan geometrik terimler dörtgen, beşgen, altıgen, 
sekizgen, köşegen, ayrıt, yüz ve konidir. Dördüncü sınıfın kazanımları 
arasında ise artık üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini 
isimlendirmeleri, kenar özelliklerini belirlemeleri ve üçgenleri kenar 
uzunluklarına göre sınıflandırmaları bulunmaktadır. Öğrencilerin izometrik 
veya kareli kâğıtla, eş küplerle oluşturulan çizimlere uygun yapılar 
oluşturması da bu sınıf seviyesinde ele alınmaktadır. Bu sınıf seviyesindeki 
çalışmalar öğrencilerin daha üst bir boyuta çalışmalarını taşımaları ve daha 
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fazla çizim ve görsel durumları ortaya çıkarmalarına olanak sağlayacak 
şekildedir. Bu etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin el becerilerini kullanarak 
geometrik şekillerdeki parça-bütün algılarının geliştirilmesi ve geometrik 
şekillerin birbiri ile olan ilişkilerine dair bilgilerinin pekiştirilmesi 
sağlanabilir.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Matematik ve sanat, çağdaş görüşlere göre birbirinden farklı iki alandır. 
Ancak matematiği çalışmalarının odağına alan birçok görsel sanat alanı 
vardır. Matematik, sanatçılar tarafından yaygın olarak kullanılan ve çeşitli 
temalar halinde ortaya çıkan birçok çalışmanın içindedir. Bunlar arasında 
polyhedra, mozaikler, imkânsız figürler, Möbius bantları, çarpık veya sıra dışı 
perspektif sistemleri ve fraktallar bulunur (Fathauer, 2001). Bunların dışında 
fotoğraf sanatı, el işi, hat, tezhip, oymacılık vb. gibi daha birçok görsel sanat 
öğelerinin matematik konuları ile sıkı bir bağı vardır. Bu konuların temel 
matematik kavramlarının öğretimi sırasında daha eğitim hayatının başında 
ilkokul öğrencilerine aktarılması, onların zengin ve sanatla iç içe ve estetik 
duygularının gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Sanat ve yaratıcılık üzerine yapılan araştırmacılar (Dehaene, Spelke, 
Pinel, Stanescu & Tsivkin, 1999; Duru & İşleyen, 2005; Leikin & Pitta-Pantazi, 
2013; Lev-Zamir & Leikin, 2013; Milgram & Hong, 2009; Sheffield, 2009) 
gelişimsel bakış açıları kabul eder ve matematiksel yaratıcılık ile diğer 
yetenekler arasındaki ilişkiyi, etkili öğrenme ortamları ve öğretmenlerin okul 
matematiğinde sanat ve yaratıcılık anlayışlarındaki çeşitlilik gibi farklılıkların 
yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde etkili olduğunu ifade etmektedir. Bu 
nedende ilkokul matematik dersinde geometri konularındaki kazanımların 
öğrencilere aktarılmasında görsel sanat öğelerinden yararlanmak onların, 
yaratıcılık, sanat ve estetik duygularının gelişmesine katkı sağlayabilir.  

Pitta-Pantazi, Sophocleous ve Christou (2013) görsel sanat öğeleri ile 
oluşturulan bilişsel stillerin, öğrencilerde matematikteki yaratıcı 
becerilerinde istatistiksel olarak önemli bir artış sağladığını ifade etmektedir.  

Bilim adamlarının yanı sıra sanatçılar, toplumlarımızda yenilikçiliğin 
önemli liderleri olmaları bakımından önemli bir rol modellerdir. Bu durumda 
sanat eğitiminin yaygın olarak inovasyon için kritik olarak 
nitelendirilebilecek eleştirel ve yaratıcı düşünme, motivasyon, kendine güven 
ve etkili bir şekilde iletişim kurma, iş birliği yapma yeteneği, matematik, fen 
bilgisi, okuma ve yazma becerileri olarak geliştirmenin bir aracı olduğu 
söylenir (Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin, 2013). Bunun yanı sıra 
teorisyenler ve eğitim veren öğretmenler görsel sanatların üst düzey 
düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olan bir disiplin olarak 
görmektedirler (Berube 1999). Bu çalışmada olduğu gibi matematik ve bu 
sanat öğelerinin birlikte ele alınması geleceği inşa edecek olan nesillerin 
birçok becerisinin bir arada gelişmesine katkı sunabilir. 

 



Adem DOĞAN                   27 

KAYNAKÇA 

1. Berube, M. R. (1999). Arts and education. The Clearing House, 72(3), 150-152. 

2. Dehaene, S., Spelke, E., Pinel, P., Stanescu, R., & Tsivkin, S. (1999). Sources of 
mathematical thinking: Behavioral and brain-imaging evidence. Science, 284, 
970–974. 

3. Duru, A., & İşleyen, T. (2005). Matematik ve sanat. Atatürk Üniversitesi Kazım 
Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 479-491.  

4. Fathauer, R. W. (2001). Some Common Themes in Visual Mathematical Art. 
Mathematical Connections in Art, Music and Science (pp. 261-270).  

5. MEB. (2015). İlkokul matematik dersi (1- 4 sınıflar) öğretim programı. Ankara: 
Devlet Kitapları. 

6. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel. 

7. Katırancı, M. D. (2017). Sanat eğitiminin gerekliliğine ilişkin pedagojik 
formasyon öğrencilerinin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1635-
1650. 

8. Kavuran, T. (2003). Sanat ve bilimde gerçek kavramı. Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 225-237. 

9. Leikin, R., & Pitta-Pantazi, D. (2013). Creativity and mathematics education: 
The state of the art. ZDM, 45(2), 159-166. 

10. Lev-Zamir, H., & Leikin, R. (2013). Saying versus. doing: Teachers’ conceptions 
of creativity in elementary mathematics teaching. The International Journal on 
Mathematics Education, 45(4). 295-308. 

11. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An 
expandedsourcebook. CA: Sage Publication. 

12. Milgram, R., & Hong, E. (2009). Talent loss in mathematics: Causes and 
solutions. In R. Leikin, A. Berman, & B. Koichu (Eds.), Creativity in mathematics 
and the education of gifted students (pp. 149–163). Rotterdam: Sense 
Publishers. 

13. Pitta-Pantazi, D., Sophocleous, P., & Christou, C. (2013). Prospective primary 
school teachers’ mathematical creativity and their cognitive styles. The 
International Journal on Mathematics Education, 45(3). 

14. Sheffield, L. (2009). Developing mathematical creativity—questions may be 
the answer. In R. Leikin, A. Berman, & B. Koichu (Eds.), Creativity in 
mathematics and the education of gifted students (pp. 87–100). Rotterdam: 
Sense Publishers. 

15. Ulutaş, İ., & Ersoy, Ö. (2004). Okul öncesi dönemde sanat eğitimi. Kastamonu 
Eğitim Dergisi, 12(1), 1-12. 

16. Winner, E., Goldstein, T. R., & Vincent-Lancrin, S. (2013). Art for art's sake?: The 
impact of arts education. OECD Publishing. 

17. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 
Ankara: Seçkin Yayıncılık.  



28   Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

18. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 
Ankara: Seçkin. 

GÖRSEL KAYNAKÇA 

19. http://cropcirclesresearchfoundation.org/majestic-and-breathtaking/ 

20. https://tr.dhgate.com/product/rectangular-stairs-ladder-carpets-rugs-
mats/374897938.html 

21. https://www.enteresan.com/singapurun-yeni-konut-projesi 

22. http://www.kameraarkasi.org/objektifler/insangozu/yanilgi.html 

23. https://www.dhgate.com/product/getProductImages.do?act=getProductImag
es&itemcode=265645656&pid=ff80808150eb1f2e01510a118b3a0099 

24. https://www.orgudelisiyim.com/dantel-sehpa-ortusu-modelleri 

25. https://www.shutterstock.com/tr/search/kenar+s%C3%BCs%C3%BC?studio
=1 

26. http://www.igneoyasimodelleri.net/arsivler/2855/muthis-igne-oyasi-havlu-
kenari-modelleri 

27. http://www.klasiksanatlar.com/icerik/sayfa/341/besmele.html 

28. http://minehediyelik.com/40cm-x-
40cm_osmanli_iznik_kutahya_karolari_panolari_turkish_handmade_tiles_whole
sale_prices_fiyatlari.htmhttp://minehediyelik.com/40cm-x-
40cm_osmanli_iznik_kutahya_karolari_panolari_turkish_handmade_tiles_whole
sale_prices_fiyatlari.htm 

29. http://duvardakisanat.blogspot.com/2016/06/sokagn-kosesini-donuyordun-
seni-ilk-o.html 

30. https://www.engince.com.tr/natalie-kose-takim 

31. https://www.hepsiburada.com/kutahya-armada-cini-21x23-cm-al-4-iznik-
desenli-seramik-altigen-cini-karo-pm-HB000004EQIC 

32. https://deskgram.net/explore/tags/aspirin%C3%B6%C4%9Fretmen 

33. http://www.bediloy.com/urun/ucgen-tangram 

34. https://www.banggood.com/tr/Metal-Triangle-Iron-Art-Desktop-Bookshelf-
Letter-Magazine-Rack-Holder-Home-Office-Storage-p-
1356456.html?cur_warehouse=CN 

35. https://gezimanya.com/GeziNotlari/tarih-ile-ic-ice-bir-sehir-roma 

36. https://www.meleklermekani.com/portal/ergonomik-yan-sehpa-tasarimlari-
ile-gelen-konfor/ 

37. http://www.kikajoy.com/kucuk-boy-turuncu-katlanabilir-hediye-kutusu 

38. https://www.oyuncakevreni.com/cars-3-buyuk-boy-karakter-araclar-
arabalar-3-filmi 

39. https://www.egepolitik.com/pet-siselerden-sandal-yaptilar/19186/ 

40. https://10marifet.org/pet-sise-degerlendirme/page/4/ 

41. https://10marifet.org/anlatimli/cola-kutusundan-masa-saati-yapimi/ 

http://cropcirclesresearchfoundation.org/majestic-and-breathtaking/
https://tr.dhgate.com/product/rectangular-stairs-ladder-carpets-rugs-mats/374897938.html
https://tr.dhgate.com/product/rectangular-stairs-ladder-carpets-rugs-mats/374897938.html
https://www.enteresan.com/singapurun-yeni-konut-projesi
http://www.kameraarkasi.org/objektifler/insangozu/yanilgi.html
https://www.dhgate.com/product/getProductImages.do?act=getProductImages&itemcode=265645656&pid=ff80808150eb1f2e01510a118b3a0099
https://www.dhgate.com/product/getProductImages.do?act=getProductImages&itemcode=265645656&pid=ff80808150eb1f2e01510a118b3a0099
https://www.orgudelisiyim.com/dantel-sehpa-ortusu-modelleri
https://www.shutterstock.com/tr/search/kenar+s%C3%BCs%C3%BC?studio=1
https://www.shutterstock.com/tr/search/kenar+s%C3%BCs%C3%BC?studio=1
http://www.igneoyasimodelleri.net/arsivler/2855/muthis-igne-oyasi-havlu-kenari-modelleri
http://www.igneoyasimodelleri.net/arsivler/2855/muthis-igne-oyasi-havlu-kenari-modelleri
http://www.klasiksanatlar.com/icerik/sayfa/341/besmele.html
http://minehediyelik.com/40cm-x-40cm_osmanli_iznik_kutahya_karolari_panolari_turkish_handmade_tiles_wholesale_prices_fiyatlari.htm
http://minehediyelik.com/40cm-x-40cm_osmanli_iznik_kutahya_karolari_panolari_turkish_handmade_tiles_wholesale_prices_fiyatlari.htm
http://minehediyelik.com/40cm-x-40cm_osmanli_iznik_kutahya_karolari_panolari_turkish_handmade_tiles_wholesale_prices_fiyatlari.htm
http://minehediyelik.com/40cm-x-40cm_osmanli_iznik_kutahya_karolari_panolari_turkish_handmade_tiles_wholesale_prices_fiyatlari.htm
http://minehediyelik.com/40cm-x-40cm_osmanli_iznik_kutahya_karolari_panolari_turkish_handmade_tiles_wholesale_prices_fiyatlari.htm
http://minehediyelik.com/40cm-x-40cm_osmanli_iznik_kutahya_karolari_panolari_turkish_handmade_tiles_wholesale_prices_fiyatlari.htm
http://duvardakisanat.blogspot.com/2016/06/sokagn-kosesini-donuyordun-seni-ilk-o.html
http://duvardakisanat.blogspot.com/2016/06/sokagn-kosesini-donuyordun-seni-ilk-o.html
https://www.engince.com.tr/natalie-kose-takim
https://www.hepsiburada.com/kutahya-armada-cini-21x23-cm-al-4-iznik-desenli-seramik-altigen-cini-karo-pm-HB000004EQIC
https://www.hepsiburada.com/kutahya-armada-cini-21x23-cm-al-4-iznik-desenli-seramik-altigen-cini-karo-pm-HB000004EQIC
https://deskgram.net/explore/tags/aspirin%C3%B6%C4%9Fretmen
http://www.bediloy.com/urun/ucgen-tangram
https://www.banggood.com/tr/Metal-Triangle-Iron-Art-Desktop-Bookshelf-Letter-Magazine-Rack-Holder-Home-Office-Storage-p-1356456.html?cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/tr/Metal-Triangle-Iron-Art-Desktop-Bookshelf-Letter-Magazine-Rack-Holder-Home-Office-Storage-p-1356456.html?cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/tr/Metal-Triangle-Iron-Art-Desktop-Bookshelf-Letter-Magazine-Rack-Holder-Home-Office-Storage-p-1356456.html?cur_warehouse=CN
https://gezimanya.com/GeziNotlari/tarih-ile-ic-ice-bir-sehir-roma
https://www.meleklermekani.com/portal/ergonomik-yan-sehpa-tasarimlari-ile-gelen-konfor/
https://www.meleklermekani.com/portal/ergonomik-yan-sehpa-tasarimlari-ile-gelen-konfor/
http://www.kikajoy.com/kucuk-boy-turuncu-katlanabilir-hediye-kutusu
https://www.oyuncakevreni.com/cars-3-buyuk-boy-karakter-araclar-arabalar-3-filmi
https://www.oyuncakevreni.com/cars-3-buyuk-boy-karakter-araclar-arabalar-3-filmi
https://www.egepolitik.com/pet-siselerden-sandal-yaptilar/19186/
https://10marifet.org/pet-sise-degerlendirme/page/4/
https://10marifet.org/anlatimli/cola-kutusundan-masa-saati-yapimi/


Adem DOĞAN                   29 

42. https://hediyemistanbul.com/%C4%B0stanbul-hat%C4%B1ras%C4%B1-2li-
t%C3%BCrk-kahve-fincan%C4%B1-kare-kutu 

43. https://www.tekzen.com.tr/izci-tipi-kamp-cadir-asorti-renk-2817598 

44. https://www.mobdizayn.com/etiket/dekoratif-saksilar/ 

45. https://www.tripadvisor.com.tr/LocationPhotoDirectLink-g297962-
d10619074-i277642397-Ters_Ev-Antalya_Turkish_Mediterranean_Coast.html 

46. http://www.mercancocukuniversitesi.com/atolye/gorsel-sanatlar-atolyesi-
6.html 

47. https://www.koctas.com.tr/fly-repita-hg-ankastre-hazir-mutfak-
dolabi/p/1000222663 

48. https://www.muhendisbeyinler.net/paradoks-nedir-paradoks-cesitleri-
nelerdir/ 

49. http://ozgurmumyakan.blogspot.com/p/gorseller.html 

50. https://www.yanilma.com/2015/11/kazaya-davet-sanat.html 

51. https://www.serkanince.com/2012/03/cesitli-paradokslar.html 

52. http://erhanduman.blogspot.com/2009/03/unlu-paradokslar.html 

53. https://matematikmucidleri.tr.gg/G.oe.rsel-paradokslar.htm 

54. http://50yildedemaniho.meb.k12.tr/icerikler/6-sinif-sokak-perspektif-
calismalari_4821387.html 

55. https://www.yanilma.com/2014/02/zorlanmis-perspektif-ilginc-pozlar-
3.html 

56. https://tr.pinterest.com/pin/403987029052623651/ 

57. https://paratic.com/ikizlerini-muzelerde-bulan-kisiler/ 

58. https://www.dekorinyo.com/urun/otantik-rengarenk-ucgenler-kumas/ 

59. https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/geometr
ik_motifler.pdf 

60. https://pixers.com.tr/duvar-resimleri/meksika-sembolleri-ile-illustrasyon-
100324287 

61. https://www.shambhalahealingtools.com/Metatron-s-Cube-Small-p/geo-
metcube-sm.htm 

62. https://festival-collection.com/3d-christmas-ornaments-printables/ 

63. https://m.aliexpress.com/item/32755958836.html 

64. https://www.mazda-forum.info/threads/lust-auf-ein-neues-spielchen-wie-
waers-mit-einem-smiley-bilder-raetsel.72267/page-125 

65. https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1175357&page=44 

66. http://www.vipdmcturkey.com/en/event-venues/glass-pyramid 

67. https://free3d.com/tr/3d-model/milk-carton-2-2534.html 

  

https://hediyemistanbul.com/%C4%B0stanbul-hat%C4%B1ras%C4%B1-2li-t%C3%BCrk-kahve-fincan%C4%B1-kare-kutu
https://hediyemistanbul.com/%C4%B0stanbul-hat%C4%B1ras%C4%B1-2li-t%C3%BCrk-kahve-fincan%C4%B1-kare-kutu
https://www.tekzen.com.tr/izci-tipi-kamp-cadir-asorti-renk-2817598
https://www.mobdizayn.com/etiket/dekoratif-saksilar/
https://www.tripadvisor.com.tr/LocationPhotoDirectLink-g297962-d10619074-i277642397-Ters_Ev-Antalya_Turkish_Mediterranean_Coast.html
https://www.tripadvisor.com.tr/LocationPhotoDirectLink-g297962-d10619074-i277642397-Ters_Ev-Antalya_Turkish_Mediterranean_Coast.html
http://www.mercancocukuniversitesi.com/atolye/gorsel-sanatlar-atolyesi-6.html
http://www.mercancocukuniversitesi.com/atolye/gorsel-sanatlar-atolyesi-6.html
https://www.koctas.com.tr/fly-repita-hg-ankastre-hazir-mutfak-dolabi/p/1000222663
https://www.koctas.com.tr/fly-repita-hg-ankastre-hazir-mutfak-dolabi/p/1000222663
https://www.muhendisbeyinler.net/paradoks-nedir-paradoks-cesitleri-nelerdir/
https://www.muhendisbeyinler.net/paradoks-nedir-paradoks-cesitleri-nelerdir/
http://ozgurmumyakan.blogspot.com/p/gorseller.html
https://www.yanilma.com/2015/11/kazaya-davet-sanat.html
https://www.serkanince.com/2012/03/cesitli-paradokslar.html
http://erhanduman.blogspot.com/2009/03/unlu-paradokslar.html
https://matematikmucidleri.tr.gg/G.oe.rsel-paradokslar.htm
http://50yildedemaniho.meb.k12.tr/icerikler/6-sinif-sokak-perspektif-calismalari_4821387.html
http://50yildedemaniho.meb.k12.tr/icerikler/6-sinif-sokak-perspektif-calismalari_4821387.html
https://www.yanilma.com/2014/02/zorlanmis-perspektif-ilginc-pozlar-3.html
https://www.yanilma.com/2014/02/zorlanmis-perspektif-ilginc-pozlar-3.html
https://tr.pinterest.com/pin/403987029052623651/
https://paratic.com/ikizlerini-muzelerde-bulan-kisiler/
https://www.dekorinyo.com/urun/otantik-rengarenk-ucgenler-kumas/
https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/geometrik_motifler.pdf
https://ismek.ist/files/ismekOrg/file/2013_hbo_program_modulleri/geometrik_motifler.pdf
https://pixers.com.tr/duvar-resimleri/meksika-sembolleri-ile-illustrasyon-100324287
https://pixers.com.tr/duvar-resimleri/meksika-sembolleri-ile-illustrasyon-100324287
https://www.shambhalahealingtools.com/Metatron-s-Cube-Small-p/geo-metcube-sm.htm
https://www.shambhalahealingtools.com/Metatron-s-Cube-Small-p/geo-metcube-sm.htm
https://festival-collection.com/3d-christmas-ornaments-printables/
https://m.aliexpress.com/item/32755958836.html
https://www.mazda-forum.info/threads/lust-auf-ein-neues-spielchen-wie-waers-mit-einem-smiley-bilder-raetsel.72267/page-125
https://www.mazda-forum.info/threads/lust-auf-ein-neues-spielchen-wie-waers-mit-einem-smiley-bilder-raetsel.72267/page-125
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1175357&page=44
http://www.vipdmcturkey.com/en/event-venues/glass-pyramid
https://free3d.com/tr/3d-model/milk-carton-2-2534.html


30   Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

 



31 

 

 

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE YARATICI ZIT 
DÜŞÜNME (CREACT) TEKNİĞİNİN 

UYGULANMASININ ORTAOKUL DÜZEYİNDEKİ 
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ 

 

Hale HİTİT AKDENİZ 1 , Özlem KORAY 2,  
Emine KAHRAMAN 3 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 

2 

 

  

                                                           
1   Alaplı Karşıyaka Ortaokulu. 
2   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi Bölümü. 
3   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi Bölümü. 



32   Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

  



Hale HİTİT AKDENİZ, Özlem KORAY, Emine KAHRAMAN                  33 

1. GİRİŞ 

İnsanlar arası iletişimin iyi işleyebilmesi için gerekli olan en önemli 
iletişim aracı dildir. Dil, insan zekasının bir ürünü ve aynı zamanda zekanın 
da aynasıdır (Chomsky, 1975). Ses sinyallerinin sistemli bir kalıbı olan dilin 
özelliklerini yapı, yaratıcılık ve kültürel aktarım oluşturur (Fanselow,1992). 
Günümüzde toplumlar, dünyanın küreselleşmesi sebebiyle birbirleri ile 
sürekli iletişim halindedir. Bu iletişim aynı zamanda çok yönlüdür. Bilim, 
sanat, teknoloji gibi alanlardaki gelişmeler nedeniyle ülkeler arası sınırlar 
giderek azalmaktadır ve insanlar birbirleriyle kolaylıkla ilişki 
kurabilmektedir. Toplum bireylerinin bu ilişkileri yürütebilmesi, anadilin 
dışında dillerin de bilinmesini gerekli kılmaktadır. 

Ana dil dışında belirli bir amaç için öğrenilen ve kullanılan dil, yabancı 
dildir ve yabancı bir dili kullanma konusunda yeterlilik kazandırma 
etkinliklerinin tümüne yabancı dil öğretimi denmektedir. Yabancı dil 
öğretiminin yaygınlaşması Avrupa'nın sanayileşmesi ile birlikte olmuştur ve 
yabancı dil olarak İngilizcenin yayılma süreci ikinci dünya savaşı öncelerinde, 
İngiliz İmparatorluğu ve Amerikan sömürgecilerinin Asya ve Afrika'nın 
büyük bölümü üzerinde sömürge kurmaları ile başlamıştır ve ikinci dünya 
savaşı sonrasında uluslararası bir dil olma yolunda ilerleyerek birçok ülkenin 
eğitim sistemine yerleşmiştir (Doğançay, 1998). Ülkemizde yabancı dil 
öğrenimine verilen önem, çağın gereklerine uygun insan profili yetiştirme 
hedefiyle giderek artmıştır. 21. yüz yıl insanından beklenen özellikler çağa 
uygun eğitim alması, sorunların çözümünde araştırmacı olması, toplumsal 
ilişkilerde gerekli entelektüel ve duygusal birikime ulaşmış olması ve 
bunların yanında ana dili dışında geçerli bir yabancı dili iyi seviyede 
kullanabilmesi olarak sıralanmaktadır (Doğançay, 1998). Türkiye'de yabancı 
dil öğretim programında İngilizce ağırlık göstermektedir. Ülkemizde 
uygulanmakta olan İngilizce öğretim programları ile öğrencilere 
kazandırılmak istenen anahtar beceriler arasında " Kültürel farkındalık ve 
yaratıcılık" yer almaktadır (MEB, 2018). Öğrencilerin dil yeterliliklerinin 
artırılmasının yanında içinde bulundukları kültürü olduğu kadar diğer 
kültürleri de tanımaları, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmaları, 
yaratıcılık potansiyelleri geliştirilerek özgün fikirler üretmeleri ve böylelikle 
içinde yaşadıkları toplumun refah seviyesini yükseltebilmeleri 
hedeflenmektedir.  

Yabancı dil olarak İngilizce, ilköğretimden başlayarak üniversiteye kadar 
öğretim programlarında geniş yer tutmaktadır. Ancak ülkemizde, yabancı dil 
İngilizcenin öğretimine ayrılan süre, uygulanmakta olan mevcut programlar, 
yabancı dil öğretmenlerinin kullanmış oldukları yöntem ve teknikler, 
kullanılan araç ve gereçler, ekonomik olarak yapılan yaptırımlar 
düşünüldüğünde yabancı dil öğretiminde istenilen düzeye ulaşılamadığı 
görülmektedir (Akbarov ve Arslan, 2010). Tüm bunlar, yabancı dil öğretimini 
daha etkili, daha eğlenceli hale getirecek ve 21. yüz yıl insanından beklenen 
yaratıcı bireyler olma özelliğini geliştirecek yeni yaklaşım, yöntem ve 
tekniklerin kullanımını gerektirmekte ve bu uygulamaların etkilerinin 
incelenmesini önemli kılmaktadır. Bu çalışmada ele alınan Yaratıcı Zıt 
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Düşünme  (YAZID) tekniği, yaratıcı düşünme süreçlerini ele alan Janusyan 
Düşünme Kuramına ve yaratıcı düşünme ile ilgili bilimsel çalışmalara 
dayanarak geliştirilmiştir. YAZID tekniğinin amacı, zıtlıkları kullanarak 
düşünmeyi ve kavram geliştirmeyi içeren Janusyan düşünme sürecinin 
kullanılmasıyla yaratıcılığın geliştirilmesidir. Tekniğin yapılandırma, 
ayrıştırma, zıtlaştırma, birleştirme ve ayrıntılandırma olmak üzere beş 
aşaması bulunmaktadır (Sak, 2009). Önceki yıllarda, YAZID tekniğinin 
etkililiğini inceleyen deneysel çalışmalara bakıldığında sınırlı sayıda olduğu 
görülmektedir ve Yabancı Dil İngilizce dersinde kullanımına ilişkin bir 
araştırma yapılmamıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Yabancı Dil (İngilizce) öğretiminde YAZID 
tekniğinin kullanılmasının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin yaratıcılık, 
akademik başarı ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisini incelemektir. 

Problem Cümlesi 

Ortaokul 6. Sınıf Yabancı Dil (İngilizce) dersinde YAZID tekniğinin 
kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı, yaratıcılık ve tutum düzeyleri 
üzerine etkisi nedir? 

Araştırmaya ait problemler aşağıdaki gibidir:  

1.  YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) 
Dersi Öğretim Programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol 
grubunda yer alan öğrencilerin akademik başarı son test erişi 
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

a.  YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin akademik 
başarı ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var 
mıdır? 

b.  Yabancı Dil (İngilizce) Dersi Öğretim Programına dayalı öğretimin 
yapıldığı kontrol grubunda yer alan öğrencilerin akademik başarı ön 
test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2.  YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) 
Dersi Öğretim Programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol 
grubunda yer alan öğrencilerin yaratıcılık son test erişi puanları 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

a.  YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) 
Dersi Öğretim Programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubu 
arasında yaratıcılığın alt boyutları akıcılık, esneklik, orijinallik ve 
ayrıntılılık son test erişi puanlarına göre anlamlı bir farklılık var 
mıdır? 

3. YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin yaratıcılık 
ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 
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a.  YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin yaratıcılığın 
alt boyutları akıcılık, esneklik, orijinallik ve ayrıntılılık ön test ve son 
test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4.  Yabancı Dil (İngilizce) dersi programına dayalı öğretimin yapıldığı 
kontrol grubunda yer alan öğrencilerin yaratıcılık ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

a.  Yabancı Dil (İngilizce) dersi programına dayalı öğretimin yapıldığı 
kontrol grubunda yer alan öğrencilerin yaratıcılığın alt boyutları 
akıcılık, esneklik, orijinallik ve ayrıntılılık ön test ve son test puanları 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

5.  YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) 
dersi programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubunda yer 
alan öğrencilerin derse yönelik tutum düzeyleri son test erişi puanları 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

a.  YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin derse 
yönelik tutum düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı 
bir farklılık var mıdır? 

b.  Yabancı Dil (İngilizce) dersi programına dayalı öğretimin yapıldığı 
kontrol grubunda yer alan öğrencilerin derse yönelik tutum düzeyleri 
ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Araştırmanın Önemi 

İnsanlığın kültürel ve medeniyet olarak gelişiminde yaratıcılığın önemli 
etkisi bulunmaktadır. Toplum bireyleri içinde bulundukları çağa uygun 
olarak kendilerini geliştirirken, uzmanlık alanlarıyla ilgili özgün ürünler 
ortaya koyabilmeli ve karşılaştıkları problemlere ilişkin çözüm 
üretebilmeleri için yaratıcılık potansiyellerini de artırmalıdır. Yaratıcılığın 
önemi, toplumları ileri taşıyan bilimden sanata birçok alanda kendini 
göstermektedir. Önemli keşif ve buluşlar sıra dışı insanlar tarafından yaratıcı 
süreçler ortaya konularak yapılırken aynı zamanda sıradan insanlar da 
günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözmekte yaratıcı olma 
özelliklerinden faydalanmaktadır (Sak, 2009). Eğitimin hedeflerinden biri, 
bireylerin içinde yaşadıkları topluma katkı sağlayabilecek düzeyde 
gelişimlerini sağlamaktır. Bu nedenle eğitim öğretim faaliyetleri yaratıcı 
düşünme becerilerini geliştiren etkinlikleri kapsamalı ve eğiticiler, yaratıcı 
performansın ortaya konması ve geliştirilmesi hususunda yeniliklere açık 
olmalıdır. Alan yazınında farklı yaratıcılık eğitimi programlarının denenerek 
farklı yaratıcılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Yine yapılan 
çalışmalarda etkili bir yaratıcılık eğitimi verilebilmesinin önemli koşulunun 
özelleştirilmiş programlar olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan bu 
programlardan yaratıcılık kriterleri açısından belli ortak özellikleri de 
taşıması beklenmektedir. Farklı eğitim ve yaş düzeyindeki gruplar ile 
yapılacak olan bilimsel çalışmalar, bu yaratıcı programların etkililiğinin 
sınanmasında, sonuçlarının yorumlanarak bu programların geliştirilmesinde 
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ve yaygınlaştırılmasında yarar sağlayacaktır. Janusyan Düşünme Kuramı, bazı 
yaratıcı buluşların da temelini oluşturan bir düşünme biçimini ve çalışma 
yöntemini ele almaktadır. Janusyan düşünme kuramında, doğruluğu kabul 
edilmiş fikirlerin zıtlarının da doğruluğu kabul edilmektedir ve fikirlerin 
zıtları amaçlı şekilde üretilir. Daha sonra bu zıtlar, her iki fikrinde orijinalliği 
korunarak birleştirilir ve yeni bir düşünce geliştirilir. Ortaya çıkan düşünce 
bir çelişki içermektedir (Sak, 2018). Janusyan Düşünme Kuramını temel 
alarak geliştirilen YAZID, kuramın hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 
eğitim ortamlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş yeni bir tekniktir.  

Yabancı dil (İngilizce) öğretiminde, yeni bir teknik olarak YAZID 
tekniğinin kullanılmasının ortaokul öğrencilerinin akademik başarı, 
yaratıcılık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisinin incelendiği bu 
çalışma, yabancı dil öğretiminde daha etkili uygulamaların tespiti, 
öğrencilerin yaratıcılık becerilerinin artırılmasına yönelik yeni uygulamaların 
araştırılarak sonuçlarının yorumlanabilmesi yönlerinden önemli 
görülmektedir. Bu çalışma kapsamında, yurt dışı literatüründe Janusyan 
Düşünmeyi konu edinen çalışmaları temel alarak ülkemiz literatürüne yeni 
kazandırılan YAZID tekniğinin, daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak, 
ayrı bir disiplin üzerindeki etkilerinin incelenmesinin alana katkıda 
bulunacağı düşünülmektedir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yaratıcılık 

Yaratıcılık, yaşamın birçok alanında kendini gösteren bir kavramdır. 
Bilimsel bir keşifte olduğu kadar bir sanat eserinde, özgün bir tasarımda da 
kendini gösterebilir (Öztürk, 2004). Bireyin düşünce yoluyla yeni, orijinal ve 
yararlı bir durumu ortaya koyması yaratıcılık olarak değerlendirilmektedir. 
Herkes tarafından aynı şekilde görünen bir duruma sıra dışı yorumlamalar 
getirme, yeni amaçlar doğrultusunda kullanmak amacıyla farklı 
ilişkilendirmeler yapma olarak da nitelendirilmektedir (Doğan, 2011). 
Yaratıcılık, uygarlığı ileriye götüren bir güçtür. İnsanlık için ilginç ve önemli 
olan çoğu şey yaratıcılığın ürünüdür (Csikszentmihalyi, 1996). Yaratıcılığın, 
bir çocuğun çiziminden Einstein'ın İzafiyet teorisine kadar geniş bir açı ile ele 
alınabildiği görülmektedir. Yaratıcılığın ortaya çıkan ürünün yanı sıra yorum 
ve fikirlere de odaklı tanımlanması gerektiği düşünülmekte, yani yaratıcılığın 
üründen bağımsız olarak da tanımlanması gerektiği vurgulanmaktadır 
(Runco,1988). Yaratıcılığın kişisel olgunluğu besleyen, gelişimsel bir aktivite 
olduğu kabul edilmektedir (Chapman, 1978). Ayrıca bilgi ve beceri sahibi 
olmanın yanında sürekli olarak desteklenmesi gereken bir beceri olduğu 
düşünülmektedir (Rowe, 2007). Yaratıcılığın süreç açısından ele alındığı 
birçok çalışma Torrance (1967) tarafından yapılmıştır ve yaratıcılığın ölçümü 
ile ilgili geliştirdiği ölçek alana katkı sağlamıştır. Torrance, yaratıcılığın 
problemlere karşı duyarlı olma, zorluğu belirleyerek çözüm üretme, 
yorumlamalarda bulunarak eksiklere yönelik yeniden düşünme ve sonucu 
başkaları ile paylaşma olarak ele almaktadır. Yaratıcılıkla ilgili alt boyutların 
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akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginleştirme olduğunu belirtmektedir. 
Amabile (1983) ise, yaratıcılığı belirli kişiler tarafından kabul görmüş bir 
ürün üzerinden değerlendirmekte ve ortaya çıkan ürüne odaklanmaktadır. 

Rogers için yaratıcı süreç, birey ve ortaya çıkan ürün arasındaki 
etkileşimdir. Bireyin deneyimlerinin ve koşullarının etkili olduğunu ve ortaya 
çıkan ürünün bireyin kendisini temsil ettiğini savunur. Yaratıcılığın sadece 
bireyin kendisi ya da bir materyal ile açıklanamayacağını, ikisinin etkileşimi 
olduğunu belirtmektedir. Rogers, ortaya çıkan ürünün yeni ve orijinal olması 
gerekliliğini vurgular (Akt. Sungur, 1997). 

Yaratıcı Zıt Düşünme Tekniği 

YAZID, Sak tarafından Rothenberg'in Janusyan düşünme teorisi temel 
alınarak oluşturulmuştur (Sak, 2009). Janusyan düşünme, kuramlar 
bölümünde de belirtildiği gibi çoklu zıtlıkların eş zamanlı olarak 
algılanmasıdır (Rothenberg, 1976). YAZID tekniği ile bir problemin 
çözümünde fikir üretme aşamasında zıt fikirler ya da önermeler bilinçli 
şekilde belirlenir ve bu zıtların birleştirilmesi ile yeni düşünce ve ya 
kavramlara ulaşılır.  

Janusyan düşünme kuramını temel alan YAZID tekniğinin beş aşaması 
bulunmaktadır. Kuramda yer alan bir kavram ya da teorinin öğelerine 
ayrılması ve zıtların belirlenmesi aşamaları tek bir aşama olarak ele 
alınmıştır. YAZID tekniği, bu işlemleri ayrı aşamalar olarak göstermektedir. 
Bu şekilde düşünce üretiminin daha düzenli olması amaçlanmıştır (Sak, 
2014).  Tekniğin beş aşamasını gösteren düşünme çemberi Şekil 1'de 
gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. YAZID düşünme çemberi (Sak, 2018) 

 

YAZID tekniğinde yer alan "Yapılandır, Ayrıştır, Zıtlaştır, Birleştir ve 
Ayrıntılandır" şeklindeki basamaklar şu şekilde açıklanmaktadır (Sak ve Öz, 
2010) : 

1. Yapılandır: Bu adımda amaç öğrencilerin ilgi ve merakını belli bir 
konuya çekmek ve o konu hakkında daha çok bilgi sahibi olmalarını 
sağlamaktır. Bu nedenle diğer basamaklarda kullanacakları bilgi ve 
motivasyonu yapılandırmış olurlar. İlk olarak, öğrenciler dersle ilgili bir teori, 
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tez ya da problem belirlerler. "Evrim, yerçekimi, kesinlik, görecelilik, nefret 
ve aşk" buna örnek gösterilebilir. Öğretmen de önceden öğrencilerin 
araştırmak isteyecekleri dersle ilgili bir konu belirleyebilir. Öğrenciler bu 
listeyi genişletebilir. Daha sonra öğrenciler birçok farklı açıdan kavramı 
araştırırlar.  

2. Ayrıştır: Bir önceki basamakta bahsedilen kavram ve ya teorinin 
element ve bileşimlerinin ele alınması amaçlanmaktadır. Kavram ya da teori 
detaylı biçimde analiz edilmelidir. Daha ayrıntılı analiz yapılmak istendiğinde 
öncelikle kavramın bileşenleri belirlenir. Sonra bileşenler elementlere 
ayrıştırılır.  

3. Zıtlaştır: Buradaki amaç bir önceki adımda belirlenen elementlerin 
karşıtlarını belirlemektir. Kuzey ve güney gibi net ifadeler içermeli ve 
mümkünse her bir bileşen için zıtlık verilmelidir. Her bir bileşenin karşısına 
zıttı yazılmalıdır. Kavram ya da teoriler zıt ama eşit olmalıdırlar. Örneğin, 
kaçış hem mutluluk hem de hüzün olarak ele alınabilir. İki değerlendirme de 
duygusal boyuttadır. Zıtlar özellikli olmalıdır. Kavram ya da teorinin zıt 
yönlerini net olarak ifade etmeli, düşünce tersine çevrilmiş gibi olmalıdır.  

4. Birleştir: Bu aşamada, önceki aşamalarda belirlenen bileşenlerin ya da 
elementlerin zıtlarının eş zamanlı şekilde birleştirilmesi sağlanır. Bu 
birleştirme ile çelişki ve paradoks içeren tanımlara, teorilere ya da çözümlere 
ulaşılır. Birleştirilen zıtlar, ulaşılan yeni teori ya da kavram içerisinde spesifik 
olarak tanımlanır. Ulaşılan sonuçlarda hem metafor hem de paradoks 
bulunabilir.  

5. Ayrıntılandır: Zıtlıkların simetrik olup olmadığı, özgünlüğü 
değerlendirilir ve yeni kavramın temeli özetlenir. Ulaşılan yeni teori ya da 
tanımın kendi içinde çelişki içerip içermediği belirlenir ve en az iki zıt fikri 
kapsamasına dikkat edilir. Bir önceki adımda yer alan paradoksal bileşimler 
burada açık hale getirilir. Önceki aşamalarda da yer verilen kaçış kavramı 
örneğinde ulaşılan "Kaçış, bir tür özgür mahrumiyettir. " tanımında hem 
duygusal hem de sosyal boyutta iki tür zıtlık oluşturulmuştur. Bu aşamada, 
önceki aşamalarda ele alınan iki zıtlık da birleştirilerek tamamen yeni bir 
tanımlama yapılabilir: 

" Kaçış; tutsaklıktan özgürlüğe giden mutlu bir yolun, özgürlükten 
tutsaklığa dönüşen hüzünlü bir sonudur." 
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Çizelge 1. YAZID Tartışma ve Düşünme Formu (Sak, 2018) 

 

 

YAZID, Janusyan sürecinin eğitim ortamlarında kullanımının 
hedeflenmesi ile geliştirilmiştir. YAZID tekniğinin amacı, zıtlık, paradoks ve 
metafor kullanarak yaratıcı düşünme ile birlikte kavram gelişimini de 
desteklemektir (Sak, 2009). YAZID tekniğinin günlük yaşamda ve eğitim 
ortamlarında, her aşamasında çeşitli düşünme süreçlerinden faydalanılarak 
kullanıldığını söylemek mümkündür. Ayrıştır bölümünde kavramların 
öğelerine ayrılması sırasında analitik, esnek ve akıcı düşünme yapılmaktadır. 
Zıtların belirlenmesi aşamasında fikir üretimi akıcı biçimde yapılırken, 
zıtlıkların değerlendirilmesi bölümünde kritik düşünme yapılmaktadır. 
Birleştirme sırasında karşılaştırma becerileri kullanılır. Ayrıntılandır 
bölümünde, revize ederek yeniden düzenleme ve tanımlama becerileri 
kullanılmaktadır.   

 

 

 

 



40   Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

3.YÖNTEM 

Araştırmanın Yöntemi ve Modeli 

Bu araştırma nicel bir çalışmadır. Deneysel araştırmaların altında yatan 
ana fikrin bazı uygulamaların denenerek sonuçlarının gözlemlenmesi olduğu 
belirtilmektedir (Fraenkel ve Wallen, 2006). Bu araştırmada YAZID 
tekniğinin etkisini incelemek üzere, ön test son test kontrol gruplu yarı-
deneysel desen kullanılmıştır.  

Bu araştırmada, YAZID tekniğine dayalı uygulamalar bağımsız değişken 
olarak belirlenmiştir ve "Akademik Başarı" , “Yaratıcılık” ve "İngilizce Dersine 
Yönelik Tutum Düzeyi" bağımlı değişkenleri üzerindeki etkisi 
incelenmektedir. Deney grubunda "YAZID" tekniği uygulamaları, kontrol 
grubunda ise güncel 6. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına dayalı 
uygulamalar yapılmıştır. Araştırma deseni Çizelge 2'de simgesel olarak 
gösterilmiştir. 

Çizelge 2. Araştırma Modelinin Simgesel Görünümü 

GRUP  ÖLÇME I DENEYSEL İŞLEM ÖLÇME II 

Gd ABT1–TYDT1– 
İDTT1 

Yaratıcı Zıt Düşünme Tekniğine 
Dayalı Öğretim Uygulamaları        

ABT2 –  
TYDT 2 – İDTÖ2 

Gk ABT1–TYDT1–
İDTÖ1 

MEB İngilizce  
Programına Dayalı  
Öğretim Uygulamaları  

ABT2 –  
TYDT 2 – İDTÖ2 

 
Gd: YAZID tekniği uygulamalarının yapıldığı Deney Grubu 
Gk: İngilizce Dersi Öğretim Programına uygun uygulamaların yapıldığı 
Kontrol Grubu 
ABT: Akademik Başarı Testi 
TYDT:  Torrance Yaratıcı Düşünme Testi 
İDTT: İngilizce Dersi Tutum Ölçeği 
 

Çalışma Grupları 

Bu araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında yer alan bir ortaokulda 
yürütülmüştür. Deney grubunda 20,  kontrol grubunda 20 olmak üzere 
toplam 40 öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin bir önceki eğitim öğretim yılına ait yılsonu genel başarı puan 
ortalamaları ile İngilizce dersi başarı puan ortalamaları bağımsız gruplar için 
t-testi ile karşılaştırılmış ve grupların denk olduğu bulunmuştur. 

Deneysel İşlemler 

1. Deney ve kontrol grubu olarak belirlenen sınıfların birbirlerine olan 
denkliklerinin belirlenmesi amacıyla bir önceki yıla ait yıl sonu genel başarı 



Hale HİTİT AKDENİZ, Özlem KORAY, Emine KAHRAMAN                  41 

puan ortalamaları ve İngilizce dersi puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Yine 
denklik düzeylerinin belirlenmesi aşamasında deney ve kontrol gruplarının 
akademik başarı, yaratıcılık ve tutum öntest puanları dikkate alınmıştır. 

2. Deney grubu öğrencilerine yönelik yaratıcılık kavramı, YAZID 
tekniğinin özellikleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında deneysel 
uygulamalar başlamadan önce bilgilendirme yapılmıştır. 

3. Araştırma 6. Sınıf İngilizce dersi kapsamında yapılmıştır. Uygulama, 
çalışmanın yapıldığı tarih aralığında müfredatla uyumlu olarak 3. ve 4. 
ünitelerin işlenişinde gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce 
dersi 6. sınıf öğretim programında bulunan kazanımları kapsayan 5 etkinlik, 
"Downtown" ve "Weather Conditions" üniteleri üzerine araştırmacı 
tarafından hazırlanmıştır. Etkinliklerin geliştirilmesi aşamasında yaratıcı zıt 
düşünme ile ilgili alan taraması yapılmıştır. Bu doğrultuda bilimsel 
araştırmalar, tezler, makaleler ve kitaplar incelenmiş, YAZID tekniğine uygun 
hazırlanan etkinliklerin İngilizce dersi öğretim programı kazanımlarını 
kapsaması sağlanmıştır. Etkinlikler tekniğin özelliklerini taşıyacak şekilde 
düzenlenmiştir. 

4. Hem deney hem de kontrol grubunda çalışma, araştırmacı tarafından 
yürütülmüştür. 

5. Deney grubunda YAZID tekniği uygulamaları, kontrol grubunda 6. sınıf 
İngilizce Dersi Öğretim programına dayalı uygulamalar 4 hafta içerisinde 
toplam 20 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. 

6. Deney ve kontrol gruplarına ABT, TYDT, İDTÖ son test olarak 
uygulanarak, 6 haftalık uygulama süreci tamamlanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Akademik Başarı Testi (ABT) 

Başarı testi " Describing places (Making comparisons)", "Describing what 
people are doing now (Making simple inquiries)", "Describing the weather", 
"Making simple inquiries" "Expressing emotions" konularında yer alan 
kazanımları içeren bilgi ve kavrama dayalı sorulardan oluşmaktadır. Testin 
kapsam geçerliliği için, ilçe merkezinde ortaokul düzeyindeki okullarda görev 
yapan İngilizce öğretmenlerine başvurulmuştur. Toplam 4 uzmanın görüşü 
alınmış ve alan öğretmenleri tarafından soruların uygunluğu yönünde görüş 
bildirilmiştir. 40 maddeden oluşan akademik başarı testi; ortaokul düzeyinde 
bir okulda 7. sınıfta bulunan toplam 55 öğrenciye uygulanarak "Iteman" 
programında güvenirlik çalışmaları yapılmış ve çıkarılması gereken bir soru 
bulunmadığına karar verilmiştir. 4 seçenekli 40 maddelik başarı testinin 
madde analizi yapıldığında güvenirlik katsayısı .80 olarak belirlenmiştir. 
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Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (TYDT) 

Torrance tarafından geliştirilen Yaratıcı Düşünme Testi, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 1966 yılında yayımlanması ile birçok farklı ülkede 
araştırmacılar tarafından kullanılmaya başlamıştır. Test, sözel ve şekilsel 
form bölümlerinden oluşmaktadır. Bu formlar birbirinden bağımsızdır ve 
yaratıcılıkla ilgili farklı boyutları ölçmektedir. Testin sözel formunda yedi, 
şekilsel formunda 3 olmak üzere, 10 etkinliği bulunmaktadır (Korkmaz, 
2002). Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Şekilsel A formu, çalışma gruplarına 
ön test ve son test olarak uygulanmış, uygulama süresi olarak 30 dakika 
verilmiştir. Uygulama sonrası elde edilen veriler, iki ayrı kişi tarafından 
puanlanmıştır. Bu çalışma için puanlayıcı güvenirlik kat sayısı .93 olarak 
hesaplanmıştır. 

İngilizce Dersi Tutum Ölçeği (İDTÖ) 

Bu araştırmada kullanılan İngilizce Dersi Tutum Ölçeği, David Jerner 
Martin'in hazırladığı Elemantary Science Methods: A Constructivist Approach 
isimli kitaptan, Güler (2004) tarafından İngilizce dersine uyarlanmış ve 
araştırmasında kullanılmıştır.  

Ölçekte toplam 24 madde yer almaktadır. Ölçekle ilgili Alpha güvenirlik 
katsayısı, ölçeğin ilköğretim düzeyinde bulunan 895 öğrenciden oluşan gruba 
uygulanması ile 0,947 olarak hesaplanmıştır (Köyönü, 2012). Bu çalışma için 
güvenirlik katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Deney ve kontrol gruplarının değişkenleri olan akademik başarı, 
yaratıcılık ve derse yönelik tutum ile ilgili ölçümlerin dağılımları 
incelenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının bütün değişkenler için ön test ve 
son testleri normallik varsayımlarını sağlamaktadır. Bu testlerin Shapino-
Wilks analizi sonucunda hesaplanan p değerleri .05'ten büyük çıkmıştır ve bu 
anlamlılık düzeyinde testlere ait puanların normal dağılıma uygun olduğu 
söylenebilir. Bu bağlamda deney ve kontrol grupları arasında akademik 
başarı, yaratıcılık ve derse yönelik tutum düzeyi değişkenleri anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla, elde edilen veriler SPSS paket 
programında, bağımlı ve bağımsız gruplar için t -testi ile analiz edilmiştir. 
Böylelikle araştırma bulgularına ulaşılmış ve ilgili yorumlamalar anlamlılık 
düzeyi .05 kabul edilerek yapılmıştır.  

4. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırmanın alt problemleri doğrultusunda, araştırmadan 
elde edilen bulgular ve yorumlara yer verilmiştir. Araştırmanın bulguları 
çizelgelerle betimlenmiştir. 

 

 



Hale HİTİT AKDENİZ, Özlem KORAY, Emine KAHRAMAN                  43 

Birinci Alt Probleme Ait Bulgu ve Yorumlar 

"YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) Dersi 
Öğretim Programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubunda yer alan 
öğrencilerin akademik başarı son test erişi puanları arasında anlamlı bir 
farklılık var mıdır?" şeklinde ifade edilen birinci alt problem e ait elde edilen 
sonuçlar Çizelge 3’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3. Deney ve Kontrol Grupları Akademik Başarı Son Test Erişi 
Puanları Bağımsız Gruplar İçin t- Testi Sonuçları 

Değişken Grup N        S sd t p 
Akademik 
Başarı 

Deney 20 32,25 10,35 
38 1,16 .25 

Kontrol 20 28,75 8,64 

 

Çizelge 3'de; Deney ve kontrol gruplarının akademik başarı son test erişi 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir, (t(38)=1,16, p>.05). 
Ancak deney grubu akademik başarı son test puanları (x =32,25), kontrol 
grubu akademik başarı son test puanlarına (x =28,75) göre daha fazladır.  

a. "YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin akademik 
başarı ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?" 
şeklinde ifade edilen alt probleme ait veriler Çizelge 4’de verilmiştir. 

Çizelge 4. Deney Grubu Akademik Başarı Ön Test-Son Test Puanları 
Bağımlı Gruplar İçin t-Testi Analizi Sonuçları 

Değişken Ölçüm N          S sd t p 
Akademik 
Başarı  

Ön test  20 53,62 7,76 
19 13,9 .00 

Son test  20 85,88 12,83 

 

Çizelge 4'e göre; deney grubunun akademik başarı ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (t(19)=13,9, p<.01). 
Deney grubunun akademik başarı son test ortalama puanları (x =85,88), 
akademik başarı ön test puanlarına (x =53,62) göre daha yüksektir.  

b. "Yabancı Dil (İngilizce) Dersi Öğretim Programına dayalı öğretimin 
yapıldığı kontrol grubunda yer alan öğrencilerin akademik başarı ön test ve 
son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?" şeklinde ifade 
edilen alt probleme ait veriler Çizelge 5’de gösterilmiştir. 

Çizelge 5. Kontrol Grubu Akademik Başarı Ön Test Ve Son Test Puanları 
Bağımlı Gruplar İçin t-Testi Analizi Sonuçları 

Değişken Ölçüm N          S sd t p 
Akademik 
Başarı  

Ön test  20 53,12 10,93 
19 14,8 .00 

Son test  20 81,87 10,54 
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Çizelge 5'e göre; kontrol grubunun akademik başarı ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (t(19)=14,8, p<.01). 
Kontrol grubunun akademik başarı son test ortalama puanları (x =81,87), 
akademik başarı ön test puanlarına (x =53,12) göre daha yüksektir.  

İkinci Alt Probleme Ait Bulgu ve Yorumlar 

"YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) Dersi 
Öğretim Programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubunda yer alan 
öğrencilerin yaratıcılık son test erişi puanları arasında anlamlı bir farklılık var 
mıdır?" şeklinde ifade edilen ikinci alt probleme ait veriler Çizelge 6’da 
gösterilmiştir.   

Çizelge 6. Deney Ve Kontrol Grupları Yaratıcılık Son Test Erişi Puanları 
Bağımsız Gruplar İçin t- Testi Analizi Sonuçları 

Değişken Grup N        S sd t p 
Yaratıcılık Deney 20 13,10 8,55 

38 3,2 .003 
Kontrol 20 4,60 8,35 

 

Çizelge 6'ya göre; Deney ve kontrol gruplarının yaratıcılık son test erişi 
puanları göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir, t(38)=3,2, p<.01. Deney grubu yaratıcılık son test puanları (x =13,1) , 
kontrol grubu yaratıcılık son test puanlarına (x =4,6) göre daha fazladır. 
Aritmetik ortalamalara bakıldığında farklılığın deney grubunun lehine olduğu 
söylenebilir. 

a."YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) 
Dersi Öğretim Programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubu arasında 
yaratıcılığın alt boyutları akıcılık, esneklik, orijinallik ve ayrıntılılık son test 
erişi puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?" şeklinde ifade edilen 
alt probleme ait veriler Çizelge 7’de gösterilmiştir.  

Çizelge 7. Deney Ve Kontrol Grupları Yaratıcılık Alt Boyutları Akıcılık, 
Esneklik, Orijinallik, Ayrıntılılık Son Test Puanları Bağımsız Gruplar İçin t-Testi 

Sonuçları 

Değişkenler Grup N         S sd t p 
Akıcılık  Deney 20 3,75 2,73 

38 1,14 .261 
 
Kontrol 

 
20 

2,80 2,53 

Esneklik Deney 20 3,60 2,50 
38 3,92 .000 

Kontrol 20 0,70 2,16 
Orijinallik  Deney 20 3,46 2,98 

38 2,51 .017 
Kontrol 20 1,20 2,69 

Ayrıntılılık Deney 20 2,40 3,41 
38 3,07 .016 

Kontrol 20 0,00 2,53 
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Çizelge 7'ye göre; deney ve kontrol grubu akıcılık son test erişi puanları 
göz önünde bulundurulduğunda; gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmemiştir, (t(38) =1,14, p>.05). Ancak deney grubu akıcılık son test erişi 
puanları (x =3,75) kontrol grubu akıcılık son test erişi puanlarına (x =2,80) 
göre daha fazladır. Deney ve kontrol grubu esneklik son test erişi puanlarına 
göre, gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır, (t(38)=3,92, p<.01). Deney 
grubu esneklik son test erişi puanları (x =3,60), kontrol grubu esneklik son 
test erişi puanları na (x =0,70) göre daha fazladır. Deney ve kontrol grubu 
orijinallik son test erişi puanları göz önünde bulundurulduğunda; gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir, (t(38) =2,51, p<.01). Deney 
grubu orijinallik son test erişi puanları (x =3,46), kontrol grubu orijinallik son 
test erişi puanlarına (x =1,20) göre daha fazladır. Deney ve kontrol grubu 
ayrıntılılık son test erişi puanlarına göre; gruplar arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu anlaşılmaktadır, (t(38) =2,51, p<.01). Deney grubu ayrıntılılık 
son test erişi puanları (x =2,40), kontrol grubu esneklik son test erişi 
puanlarına (x =0,00) göre daha fazladır. 

Üçüncü Alt Probleme Ait Bulgu ve Yorumlar 

"YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin yaratıcılık ön 
test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?" şeklinde 
ifade edilen alt probleme ait veriler Çizelge 8’de gösterilmiştir.  

Çizelge 8. Deney Grubu Yaratıcılık Ön Test Ve Son Test Puanları Bağımlı 
Gruplar İçin t-Testi Analizi Sonuçları 

Değişken Ölçüm N          S sd t p 
Yaratıcılık  Öntest  20 65,25 9,72 

19 6,86 .000 
Sontest  20 78,35 10,80 

 

Çizelge 8’de; deney grubu öğrencilerinin yaratıcılık ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir, (t(19)= 6,86, 
p<.01). Deney grubu yaratıcılık son test puanlarının (x =78,35), yaratıcılık ön 
test puanlarından (x =65,25) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

a. "YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin yaratıcılığın 
alt boyutları akıcılık, esneklik, orijinallik ve ayrıntılılık ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?" şeklindeki alt probleme ait 
bağımlı gruplar için t-testi sonuçları Çizelge 9’da gösterilmiştir. 
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Çizelge 9. Deney Grubu Yaratıcılık Alt Boyutları Akıcılık, Esneklik, 
Orijinallik, Ayrıntılılık Ön Test Ve Son Test Puanları Bağımlı Gruplar İçin t- 

Testi Sonuçları 

Değişkenler Ölçüm N          S sd t p 
Akıcılık  Öntest  20 23,20 3,19 

19 6,14 .000 
Sontest  20 26,96 3,20 

Esneklik Öntest  20 14,30 2,23 19 
6,25 .000 

Sontest  20 17,80 3,04 
Orjinallik  Öntest  20 15,26 2,63 19 

5,17 .000 
Sontest  20 18,70 2,90 

Ayrıntılılık Öntest  20 12,60 3,27 19 
3,15 .000 

Sontest  20 14,90 2,56 

 

Çizelge 9’a göre; YAZID tekniği uygulamalarının gerçekleştirildiği deney 
grubunun akıcılık alt boyutu ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilmiştir,(t(19)= 6,14, p<.01). Deney grubunun akıcılık son test 
puanları (x =26,96), akıcılık ön test puanlarından (x =23,20) daha yüksektir. 
Deney grubu esneklik alt boyutu ön test ve son test puanları arasında anlamlı 
bir farklılık belirlenmiştir (t(19)= 6,25, p<.01). Deney grubunun esneklik son 
test puanları ortalaması (x =17,80), ön test ortalamasına (x =14,30) göre daha 
yüksektir. Deney grubu orijinallik ön test ve son test puanları göz önüne 
alındığında; puanlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir,(t(19)= 5,17, 
p<.01). Deney grubunun orijinallik son test puanları (x =18,70), ön test 
puanlarına (x =15,26) göre daha fazladır. Deney grubu ayrıntılılık ön test ve 
son test puanları göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir, (t(19)=1,69, p<.01). Deney grubu ayrıntılılık son test puanları 
(x =14,90), ayrıntılılık ön test puanlarından (x =12,60) yüksektir. 

Dördüncü Alt Probleme Ait Bulgu ve Yorumlar 

"Yabancı Dil (İngilizce) dersi programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol 
grubunda yer alan öğrencilerin yaratıcılık ön test ve son test puanları arasında 
anlamlı bir farklılık var mıdır?" şeklinde ifade edilen alt probleme ilişkin elde 
edilen sonuçlara Çizelge 10’da yer verilmiştir. 

Çizelge 10. Kontrol Grubu Yaratıcılık Ön Test Ve Son Test Puanları Bağımlı 
Gruplar İçin t- Testi Sonuçları 

Değişkenler Ölçüm  N          S Sd t p 
Yaratıcılık  Öntest  20 65,00 6,70 

19 2,46 .023 
Sontest  20 69,60 9,28 

 

Çizelge 10’a göre kontrol grubu öğrencilerinin yaratıcılık ön test ve son 
test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (t(19)= 2,46, p <.05). 
kontrol grubu yaratıcılık son test puanlarının (x =69,60), yaratıcılık ön test 
puanlarından (x =65,00) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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a. "Yabancı Dil (İngilizce) dersi programına dayalı öğretimin yapıldığı 
kontrol grubunda yer alan öğrencilerin yaratıcılığın alt boyutları akıcılık, 
esneklik, orijinallik ve ayrıntılılık ön test ve son test puanları arasında anlamlı 
bir farklılık var mıdır?" şeklindeki alt probleme ait sonuçlar Çizelge 11’de 
gösterilmiştir. 

Çizelge 11. Kontrol Grubu Yaratıcılık Alt Boyutları Akıcılık, Esneklik, 
Orijinallik, Ayrıntılılık Ön Test Ve Son Test Puanları Bağımlı Gruplar İçin Testi 

Analizi Sonuçları 

Değişkenler Ölçüm N          S Sd t p 
Akıcılık  Öntest  20 23,00 1,69 

19 4,95 .000 

Sontest  20 25,80 2,91 
Esneklik Öntest  20 14,95 1,96 

19 1,24 .230 
Sontest  20 15,55 2,19 

Orijinallik  Öntest  20 15,25 2,24 
19 1,99 .060 

Sontest  20 16,45 3,07 
Ayrıntılılık Öntest  20 11,80 1,79 

19 ,000 1,00 
Sontest  20 11,80 2,59 

 

Çizelge 11 incelendiğinde; kontrol grubu akıcılık ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir,(t(19)=4,96, p<.01). 
Kontrol grubunun akıcılık son test puanları (x =25,80), akıcılık ön test 
puanlarına (x =23,00) göre daha yüksektir. Kontrol grubunun esneklik ön test 
ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir, (t(19)= 
1,24, p>.05). Kontrol grubunun esneklik son test puanları (x =15,55), esneklik 
ön test puanlarına (x =14,95) göre daha yüksektir. Kontrol grubunun 
orijinallik ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır, (t(19)= 1,99, p>.05). Kontrol grubunun orijinallik son test 
puanları (x =16,45), orijinallik ön test puanlarına (x =15,25) göre daha 
yüksektir. Kontrol grubunun ayrıntılılık ön test ve son test puanları arasında 
anlamlı bir farklılık yoktur, (t(19)= 1,00, p>.05). Kontrol grubunun ayrıntılılık 
son test puanları (x =11,80), ayrıntılılık ön test puanları (x =11,80) 
ortalamaları birbirine eşittir. 

Beşinci Alt Probleme Ait Bulgu ve Yorumlar 

"YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil İngilizce dersi 
programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubunda yer alan öğrencilerin 
derse yönelik tutum düzeyleri son test erişi puanları arasında anlamlı bir 
farklılık var mıdır?" şeklinde ifade edilen beşinci alt probleme ait elde edilen 
verilere Çizelge 12'de yer verilmiştir. 
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Çizelge 12. Deney Ve Kontrol Grupları Tutum Düzeyleri Son Test Erişi 
Puanları Bağımsız Gruplar İçin t- Testi Sonuçları 

Değişken Grup N        S sd t p 
Tutum Deney 20 7,95 6,17 

38 5,06 .000 
Kontrol 20 0 ,85 1,14 

 

Çizelge 12'ye göre; Deney ve kontrol gruplarının tutum düzeyleri son test 
erişi puanları göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir, t(38)=5,06, p<.01) Deney grubu tutum düzeyi son test erişi puanları 
(x =7,95) , kontrol grubu tutum düzeyi son test erişi puanlarına (x = 0,85) göre 
daha fazladır. Aritmetik ortalamalara bakıldığında farklılığın deney grubunun 
lehine olduğu söylenebilir. 

a."YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin derse yönelik 
tutum düzeyleri testi ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 
var mıdır?" şeklinde ifade edilen alt probleme ait elde edilen sonuçlar Çizelge 
13’de gösterilmektedir. 

Çizelge 13. Deney Grubu Tutum Düzeyleri Ön Test Ve Son Test Puanları 
Bağımlı Gruplar İçin t-Testi Sonuçları 

Değişken Grup N        S sd t p 
Tutum Ön Test 20 100,65 11,68 

19 5,76 .000 Son 
Test 

20 
108,65 6,41 

 

Çizelge 13'e göre; deney grubunun tutum düzeyleri ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir, (t(19)= 5,76, p<.01). 
Deney grubunun tutum düzeyleri son test ortalama puanları (x =108,65), 
tutum düzeyleri ön test puanlarına (x =100,65) göre daha yüksektir. Bu 
veriler doğrultusunda farklılığın deney grubunun lehine olduğu söylenebilir. 

b. "Yabancı Dil (İngilizce) dersi programına dayalı öğretimin yapıldığı 
kontrol grubunda yer alan öğrencilerin derse yönelik tutum düzeyleri ön test ve 
son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?" şeklinde ifade 
edilen alt probleme ait elde edilen sonuçlar Çizelge 4.12’de gösterilmektedir. 

Çizelge 14. Kontrol Grubu Tutum Düzeyleri Ön Test Ve Son Test Puanları 
Bağımlı Gruplar İçin t-Testi Sonuçları 

Değişken Grup N            S sd   t   p 
Tutum Ön Test 20 103,10 10,38 

19 3,34 .003 Son 
Test 

20 
103,95 9,76 
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Çizelge 14'e göre; kontrol grubunun tutum düzeyleri ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (t(19)= 3,34, p>.05). 
Kontrol grubunun tutum düzeyleri son test ortalama puanları (x =103,95), ön 
test puanlarına (x =103,10) göre daha yüksektir. 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

6. sınıf İngilizce dersinde YAZID tekniğinin kullanımının öğrencilerin 
akademik başarı, yaratıcılık ve tutum düzeyleri üzerindeki etkisinin 
incelendiği bu çalışmada, araştırmaya ait bulgular doğrultusunda ulaşılan 
sonuçlar şu şekildedir: 

1. YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) 
dersi öğretim programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubunda yer 
alan öğrencilerin son test erişi puanlarına göre akademik başarıları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak yine de deney grubu 
öğrencilerinin son test başarı puan ortalamalarının, kontrol grubu 
öğrencilerinin son test başarı puan ortalamalarından daha yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu 
öğrencilerinin akademik başarı ön test ve son test puanları arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılık deney grubunun 
lehinedir. YAZID tekniği, deney grubu öğrencilerinin İngilizce dersi akademik 
başarı düzeyleri üzerinde etkili olmuştur. Yabancı Dil (İngilizce) dersi 
programına dayalı öğretimin yapıldığı, kontrol grubu öğrencilerinin de 
akademik başarı ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kontrol grubu, akademik başarı ön test puan 
ortalamaları, kontrol grubu akademik başarı son test puan ortalamalarından 
daha yüksektir. Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim programında önerilen 
uygulamalar da, öğrencilerin İngilizce dersi akademik başarı düzeyleri 
üzerinde olumlu yönde etkili olmuştur. 

2. YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) 
dersi öğretim programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubunda yer 
alan öğrencilerin yaratıcılık son test erişi puanlarına göre, öğrencilerin 
yaratıcılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık 
deney grubunun lehinedir. YAZID tekniği, İngilizce dersinde öğrencilerin 
yaratıcılık düzeyleri üzerinde olumlu yönde etkili olmuştur. Ayrıca, YAZID 
tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim 
programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubu arasında yaratıcılığın alt 
boyutları akıcılık, esneklik, orijinallik, ayrıntılılık son test erişi puanlarına 
göre, esneklik, orijinallik ve ayrıntılılık bakımından anlamlı bir farklılık 
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akıcılık alt boyutu bakımından anlamlı bir 
farklılık bulunmadığı ancak deney grubu akıcılık son test erişi puanlarının 
kontrol grubu akıcılık son test erişi puanlarından daha yüksek olduğu sonucu 
elde edilmiştir.  

3. YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin yaratıcılık ön 
test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Buna 
göre YAZID tekniği, deney grubu öğrencilerinin yaratıcılıkları üzerinde 
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olumlu etkiye sahiptir. YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu 
öğrencilerinin yaratıcılığın alt boyutları akıcılık, esneklik, orijinallik, 
ayrıntılılık ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır.  

4. Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim programına dayalı öğretimin 
yapıldığı kontrol grubunda yer alan öğrencilerin yaratıcılık ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Kontrol grubu 
yaratıcılık son test puanlarının, ön test puanlarından daha yüksek olmasına 
rağmen bu farklılığın anlamlı düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim programına dayalı öğretimin yapıldığı 
kontrol grubunda yer alan öğrencilerin yaratıcılığın alt boyutları esneklik, 
orijinallik, ayrıntılılık bakımından son test sonuçlarının ön testlere göre daha 
yüksek olduğu görülmektedir ancak ön test ve son test puanları arasındaki 
farklılık anlamlı bulunmamaktadır. Kontrol grubu akıcılık ön test ve son test 
puanları arasındaki farklılığın anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu veriler 
doğrultusunda Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim programına dayalı 
yapılan uygulamaların yaratıcılığın alt boyutları esneklik, orijinallik, 
ayrıntılılık bakımından kontrol grubu öğrencileri üzerinde etkide 
bulunmadığı, ancak akıcılık alt boyutu bakımından olumlu etkiye sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

5. YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) 
dersi programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubunda yer alan 
öğrencilerin tutum düzeyleri son test erişi puanları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmaktadır. Deney grubu tutum son test erişi puanları, kontrol 
grubu tutum son test erişi puanlarına göre daha fazladır. Aritmetik 
ortalamalara bakıldığında farklılığın deney grubunun lehine olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin tutum 
düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. Deney grubu, tutum son test puan ortalamaları, deney grubu 
tutum ön test puan ortalamalarından daha yüksektir. YAZID tekniğinin deney 
grubu öğrencilerinin İngilizce dersi tutum düzeyleri üzerindeki etkisinin 
olumlu olduğu sonucuna varılmaktadır. Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim 
programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubu öğrencilerinin tutum 
düzeyleri ön test ve son test puanları arasında da anlamlı bir farklılık 
bulunmaktadır. Kontrol grubu tutum düzeyi son test puan ortalamaları, 
kontrol grubu tutum düzeyi son test puan ortalamalarından daha yüksektir. 
Yabancı Dil (İngilizce) dersi öğretim programında önerilen uygulamaların da, 
kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutum düzeyleri 
üzerindeki etkisinin olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ABT 
kullanılarak elde edilen sonuçlara göre; YAZID tekniğinin yabancı dil 
(İngilizce) dersinde kullanımının öğrencilerin akademik başarı düzeyleri 
üzerindeki etkisi anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. Ancak hem 
YAZID tekniğinin, hem de yabancı dil (İngilizce) öğretim programında 
önerilen ve hali hazırda uygulanan yöntem ve tekniklerin akademik başarı 
üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre şu öneriler ileri sürülmektedir: 
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1. Ülkemizde eğitim programlarının temel hedefleri arasında üst düşey 
düşünme becerilerinin geliştirilmesinden bahsedilmektedir. Bu bağlamda, 
YAZID gibi yaratıcılık becerileri üzerinde olumlu etkileri olan tekniklerin 
eğitim programlarında daha fazla yer alması gerekmektedir.  

2. YAZID tekniğinin, sanatsal etkinleri içeren derslerde kullanımı ile 
yaratıcı ürünler geliştirilmesi hususunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

4. YAZID tekniğinin doğru ve etkili kullanımı için, öğretmen adaylarına ya 
da hizmet içi eğitimler sırasında öğretmenlere yönelik bilgilendirme ve örnek 
uygulamalar yapılması önerilmektedir.  
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1. Giriş 

Rocksalt (NaCl/B1) yapısındaki geçiş metali (TM) nitritleri, yüksek erime 
noktaları, yüksek sertlikleri ve oksidasyon dirençleri nedeniyle kesici aletler, 
optik kaplamalar, manyetik depolama cihazları, jeneratörler, difüzyon 
bariyerleri ve maglev trenleri gibi çok sayıda uygulamaya sahiptir (Wu ve 
diğ., 2005). Stampfl ve diğerleri (2001), FLAPW (the full-potential linearized 
augmented plane wave) metodu kullanarak rocksalt yapısındaki bir dizi TM 
nitritlerin fiziksel özelliklerini ve elektronik yapısını incelemişlerdir. Bazı 
geçiş metallerinin, bunların karbidlerinin ve nitritlerinin yapısal ve 
elektronik özellikleri Grossman ve diğerleri (1999) tarafından Yerel 
Yoğunluk Yaklaşımı kullanılarak (LDA) araştırılmıştır. Chen ve diğerleri 
(2004), TM nitritleri HfN, ZrN ve NbN için Raman saçılım ölçümleri ile yüksek 
basınçlı fonon spektrumları üzerinde deneysel çalışma yapmışlardır. Yüksek 
basınç altında ZrC ve ZrN malzemelerinin elektronik yapısı, elastik ve 
termodinamik özellikleri CASTEP kodunun kullanıldığı ab-initio 
hesaplamalar ile incelenmiştir (Hao ve diğerleri, 2011). Rocksalt, CsCl (B2) ve 
zinc-blende (B3) yapılarındaki ZrN ve HfN malzemelerinin stabilite analizi, 
yapısal ve elastik özellikleri Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi kullanılarak rapor 
edilmiştir (Srivastava ve Diwan, 2014). Zirkonyum ve hafniyum nitritler, 
oksitler ve oksinitritlerin atomik yapı, stabilite ve elektronik özellikleri ilk 
prensip hesaplamaları yapılarak sunulmuştur (Bazhanov ve diğerleri, 2009). 

Görüldüğü üzere, ZrN malzemesinin mekanik ve izotropik mekanik 
özellikleri üzerine sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu sebeple, bu 
çalışmadaki amacımız; Yoğunluk Fonksiyonel Teorisine dayalı ab-initio 
hesaplamalar ile bu malzemenin fiziksel özelliklerini incelemektir. Yapısal 
özellikler olarak örgü sabiti, bulk modülü, bulk modülünün basınca göre 
türevi; mekanik özellikler olarak elastik sabitleri hesaplanmıştır. Ek olarak, 
ZrN polimorfunun bulk modülü, kesme modülü, Young modülü ve Poisson 
oranı gibi izotropik mekanik özellikleri ve Debye sıcaklığı gibi termodinamik 
özellikleri incelenmiştir. 

2. Metot 

ZrN malzemesinin yapısal ve mekanik özellikleri, Vienna ab-initio 
simülasyon paketinde (VASP) (Kresse ve Furthmüller 1996a,b) uygulanan 
Yoğunluk Fonksiyonel Teorisine dayalı toplam enerji hesaplamaları yapılarak 
incelenmiştir. Elektron-elektron etkileşimi olarak değiş-tokuş ve korelasyon 
enerjisi; Perdew, Burke ve Ernzerhof (PBE96) (1996) tarafından parametrize 
edilen GGA yaklaşımında ele alınmıştır. Valans ve kor elektronları arasındaki 
etkileşim; periyodik sınır koşullarının ve düzlem dalga baz setlerinin 
kullanıldığı PAW metodundaki (Blöchl 1994) uygun pseudopotansiyellerle 
tanımlanmıştır. Bu çalışmada, ZrN malzemesinin NaCl ve CsCl yapıları için 
toplam enerjinin optimize edildiği kinetik enerji kesme değeri 500 eV’dir. 
Enerji kesme değerlerine karar verildikten sonra Monkhorst-Pack metodu 
(Monkhorst ve Pack 1976) kullanılarak değişik k sayıları için tekrar öz-
uyumlu hesaplar gerçekleştirilmiştir. NaCl ve CsCl yapılarındaki ZrN 
malzemesi için toplam enerjinin optimize edildiği k-nokta sayısı 
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12x12x12’dir. Kristal sistemin hesaplanan toplam enerjisi 10-6 eV değerine 
ulaşana kadar iterasyon tekrarlanmıştır. Sistemin optimum 
konfigürasyonlarının elde edilmesinden sonra, hacmin fonksiyonu olarak 
toplam enerjinin davranışının belirlenmesi için her bir farklı hacimde atomik 
konumlar ve hücrenin şekli tekrar rahatlatılmıştır. Böylelikle denge hacminin 
% 1, % 2, …, % 5 oranlarda arttırılıp azaltılmasıyla elde edilen her bir farklı 
hacim değerine karşı kristalin toplam enerjileri hesaplanmıştır. Elde edilen 
toplam enerji-hacim (   ) verilerinin üçüncü mertebeden Birch-
Murnaghan durum denklemine fit edilmesiyle her bir yapının örgü 
parametresi, bulk modülü ve bulk modülünün basınca göre türevi şeklinde 
ifade edilen EoS parametreleri elde edilmiştir.  

    elastik sabitlerini belirlemek için sistemin               ilkel 

vektörlerine zorlanma uygulanarak, zorlanma sonucu deforme olmuş 
sistemin              ilkel vektörleri, 

(

  

  

  

)  (

   

   

   

)  ( ⃡   ⃡)                                                                                                        

eşitliği ile hesaplanmıştır. Burada  ⃡ birim matris,  ⃡ ise deformasyon 
matrisidir. Zorlanmış bu sistemin toplam enerjisi aşağıdaki gibi Taylor 
serisine açılabilir: 

                   ∑     
  

 
∑                                                                      

 

     

 

   

 

Burada   ve   sırasıyla zor ve zorlanma tensörleridir.   and    sırasıyla 
deformasyon sonrası ve deformasyon öncesi sistemin hacmidir.        and 
         ilişkili toplam enerjilerdir.     ikinci mertebeden elastik sabitlerini 

ve       ise seri açılımında ihmal edilen terimleri ifade eder. Bu çalışmada 
ele alınan kristal yapılar, elastik sabitler    ’yi hesaplamak için küçük bir 

zorlanmada lineer elastik şekilde deforme edilmiştir. Deformasyon 
parametresinin (   -0.03, -0.02, -0.01, 0.01, 0.02, 0.03) bir fonksiyonu 
olarak hesaplanan toplam enerji verileri üçüncü mertebe bir polinom 
fonksiyona fit edilmiştir. Bu fitin, ikinci dereceli katsayısı bize elastik sabitleri 
hakkında bilgiyi verir.  

3. Bulgular 

NaCl ve CsCl yapılarındaki ZrN’nin molekül başına toplam enerjisinin 
hacme göre değişimi Şekil 1’de verilmiştir. Görüldüğü üzere NaCl yapısı, 0 
GPa basınçta en kararlı fazdır. Ardından basıncın artması ile CsCl fazı kararlı 
hale gelmektedir. ZrN malzemesinin çeşitli basınçlarda hesaplanan EoS 
parametreleri Tablo 1’de listelenmiş ve mevcut deneysel ve diğer teorik 
çalışmalarla karşılaştırılmıştır. 0 GPa basınçta NaCl fazının örgü sabiti 4,594 
   olarak elde edilmiş olup küçük bir farkla deneysel değerle uyumludur. 
Ayrıca bulduğumuz örgü sabiti, 4,591    ve 4,57    olan DFT çalışmalarıyla 
da (Hao ve diğ., 2011; Stampfl ve diğ., 2001) oldukça uyum içindedir. NaCl 
yapısının bulk modülü değeri deneyden (Christensen ve diğ., 1979) % 15,4 
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farklılık gösterirken, CASTEP kodunun kullanıldığı ilk prensipler 
çalışmasındaki (Hao ve diğ., 2011) değerle gayet tutarlıdır. Bulk modülünün 
basınca göre türevi (   = 4,11), 4,18 olan önceki çalışma ile (Hao ve diğ., 
2011) karşılaştırılabilecek düzeydedir. CsCl yapısına geçildiğinde, 0 GPa 
basınçta hesaplanan  ,   ve    gibi yapısal parametre sonuçları da, Hao ve 
diğ. (2011) tarafından yapılan DFT çalışmasıyla oldukça uyumludur (Tablo 
1). Literatürde herhangi bir basınçta CsCl yapısına faz geçişi 
gözlemlenmemiştir. Fakat Şekil 1’de bu yapıya geçişin olduğu görülmektedir.  

Faz geçiş basıncını hesaplamak için, entropi katkılarının (   ) ihmal 
edildiği Gibbs serbest enerjileri elde edilmiştir. Simülasyonlarımız 0 K 
sıcaklıkta yapıldığından         denklemi ile verilen entalpiler 
hesaplanmış ve      grafikleri Şekil 2’de verilmiştir. İki farklı fazın 
entalpilerinin kesiştiği noktadan elde edilen faz geçiş basınçlarına (  ) 
bakıldığında, faz geçiş sırasının; NaCl→CsCl şeklinde olduğu ve geçiş 
basıncının 203,44 GPa olduğu görülmektedir. Bu geçiş basıncı değeri ve 
sırası, teorik değer olan 205,00 GPa (Hao ve diğ., 2011) ile ve aynı 
çalışmadaki teorik sıra ile uyumludur. 

ZrN malzemesinin mekanik kararlılığını anlamak için tek kristal elastik 
sabitleri hesaplanmıştır. Bunun için, Tablo 2’de verildiği üzere kübik 
yapıların birim hücrelerine sırasıyla üç farklı zorlanma uygulanarak bu 
yapılar deforme edilmiştir. Her zorlanma için enerji yoğunluğu ifadeleri aynı 
tabloda listelenmiştir. Deforme edilen NaCl ve CsCl yapılarındaki ZrN 
malzemesinin toplam enerjisinin deformasyon parametresine (  = ±0,03, 
±0,02, ±0,01) göre değişimi Şekil 3’de gösterilmiştir. Bu şekilden elde edilen 
veriler üçüncü derece bir polinom fonksiyona fit edilerek, bu fitin ikinci 
derecedeki katsayısından elastik sabitleri hesaplanmıştır.    

Kübik kristal  11,  12 ve  44 olmak üzere üç bağımsız elastik sabitine 
sahiptir. Bunlar, bulk modülü     11   12  3 ve iki kesme modülü  s 
  11  12  2 ve  44’ten elde edilir. ZrN malzemesinin NaCl ve CsCl yapılarına 
ait      elastik sabitleri için elde edilen sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Literatürde sadece NaCl yapısının elastik sabitleri için deneysel ve teorik 
çalışmalara ulaşılabilindi. Bu çalışmalar da bulduğumuz sonuçlarla kıyaslama 
yapmak için aynı tabloda verilmiştir. 0 GPa basınçta elde ettiğimiz sonuçlar, 
deneysel (Chen ve diğ., 2005) ve teorik değerlerle (Chen ve diğ., 2005; Hao ve 
diğ., 2011) kıyaslanabilir düzeydedir. Tablo 3’te görüldüğü üzere NaCl ve CsCl 
kübik yapıları için hesaplanan elastik sabitleri,         > 0,          > 0 
ve     > 0 olarak verilen genelleştirilmiş elastik kararlılık koşullarını 
sağlamaktadır. Bu sebeple iki faz da mekanik olarak kararlıdır. 

ZrN malzemesinin mekanik özelliklerini ayrıntılı incelemek için Tablo 
3’te verilen tek kristal     elastik sabitleri aracılığıyla yumuşaklık katsayıları 

hesaplandıktan sonra izotropik mekanik özellikler elde edilmiştir. Tek fazlı 
polikristal malzeme için bulk modülü  , kesme modülü  , Young modülü   
ve Poisson oranı ν gibi izotropik elastik modülleri; kristalin olası tüm 
yönlerde anizotropik tek kristal elastik özelliklerin ortalamasının alınmasını 
içeren Voigt-Reuss-Hill (VRH) yaklaşımı (Hill, 1952) kullanılarak elde 
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edilmiştir. Voigt yaklaşımına göre, bir dış yüke göre polikristal boyunca 
zorlanmanın aynı olduğu varsayılarak izotropik bulk modülü ve kesme 
modülünün maksimum değerleri, Reuss yaklaşımına göre de polikristal 
boyunca uygulanan zorun aynı olduğu varsayılarak bu modüllerin minimum 
değerleri teorik olarak elde edilmektedir. VRH yaklaşımı kullanılarak kesme 

ve bulk modülü sırasıyla               
 

 
        ve   

 

 
        formülleri 

aracılığıyla elde edilmiştir. İzotropik mekanik özellikleri elde etmek için 
kullanılan diğer formüller Ozdemir Kart ve Cagın (2010)’ın yaptığı DFT 
çalışmasından alınmıştır. Hesaplama sonucu elde ettiğimiz veriler Tablo 4’te 
listelenmiştir. Pugh (1954), elastik deformasyona karşı direnç oranının 
kovalent kristallerin kırılganlık (brittle) veya süneklik (ductile) özelliklerini 
tanımlamak için kullanılabileceğini öne sürmüştür.   ⁄  oranı arttıkça 
malzemenin süneklik özelliği iyileşmektedir. Kırılgan malzemeden sünek 
malzemeyi ayırt etmek için kritik değer 1,75’tir. ZrN malzemesinin NaCl ve 
CsCl fazlarının   ⁄  değerleri sırasıyla 1,69 ve 2,55 olarak hesaplandı. Bu 
nedenle ZrN, CsCl fazında sünek malzeme olarak sınıflandırılabilir. Buna ek 
olarak,   Young modülü ve   Poisson oranı, malzemenin sertliğini (hardness) 
ve kesme gücünü (shear strength) belirlemede önemlidir.   değeri arttıkça 
malzemenin sertliği artar. Elde edilen sonuçlar (Tablo 4), ZrN malzemesinin 
grafen (1000 GPa) ve elmas (1220 GPa) gibi malzemelerin Young modülüne 
kıyasla daha az sertlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. İki yapı için elde 
edilen Young modülü değerleri birbirleriyle karşılaştırıldığında, CsCl fazının 
lineer zorlanmaya karşı daha az tepki verdiği görülmektedir. ZrN’nin kübik 
NaCl yapısı için hesapladığımız izotropik mekanik özelliklerin sonuçları, FP-
LAPW (Full Potential- Linear Augmented Plane Wave) metodunu kullanan 
Sirajuddeen ve Banu’nun (2014) sonuçlarına kıyasla, Fulcher ve diğerlerinin 
(2012) yaptığı   ab-initio hesaplaması ve deneysel çalışma sonucuyla (Uglov 
ve diğ., 2006) daha uyumludur. Ayrıca bu çalışmada, izotropik mekanik 
özellikleri elde ettikten sonra Debye sıcaklığını hesaplamayı da amaç edindik. 
Bunun için, boyuna ve enine ses hızları hesaplanarak ortalama ses hızı elde 
edilmiştir.    boyuna ses hızı ve    enine ses hızı, malzemenin izotropik 
kesme modülü   ve bulk modülü  ’den elde edilir.    boyuna ses hızı,  

   (
     

  
)

 
 
                                                                     

eşitliği kullanılarak elde edilir.    enine ses hızı ise 

   (
 

 
)

 
 
                                                                            

şekilde ifade edilir. Bu eşitliklerde   kütle yoğunluğudur.  

Polikristal malzemenin ortalama ses hızı ise 
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   *
 

 
(

 

  
  

 

  
 )+

 
 
 

                                                                

eşitliğinden hesaplanır. 

Son olarak    ortalama ses hızı elde edildikten sonra aşağıda verilen 
formül aracılığıyla Debye sıcaklığı hesaplanmıştır: 

   
 

 
[
  

  
(
   

 
)]

 
 
                                                               

Bu eşitlikte   ve   sırasıyla Planck sabiti ve Boltzman sabitidir.    
Avogadro sayısı,   moleküler ağırlık ve   birim hücredeki atom sayısıdır 
(Anderson, 1963).  

NaCl ve CsCl fazlarındaki ZrN malzemesinin hesaplanan dalga hızları ve 
Debye sıcaklıkları Tablo 5’te verildi. Buradan, NaCl fazının Debye sıcaklığı 
(986 K) yüksek basınç fazı olan CsCl’den daha yüksek olduğu görülmektedir.    

4. Sonuçlar 
Bu çalışmada, NaCl ve CsCl fazlarındaki ZrN malzemesinin yapısal, 

mekanik ve izotropik mekanik özellikleri DFT’ye dayalı ab-initio 
hesaplamaları ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, mevcut deneysel ve 
diğer teorik hesaplamalarla genel olarak uyum içindedir. ZrN bileşiğinin faz 
geçişinin 203,44 GPa basıncında NaCl→CsCl şeklinde gerçekleştiği 
belirlenmiştir. ZrN malzemesinin, CsCl fazında sünek davranış sergilediği 
bulunmuştur. NaCl ve CsCl fazlarındaki Debye sıcaklıkları sırasıyla 986 K ve 
773 K olarak hesaplanmıştır. 
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Şekiller 

 

 

Şekil 1. NaCl (B1) ve CsCl (B2) fazlarındaki ZrN’nin toplam enerjisinin hacme 
göre değişimi.  
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Şekil 2. ZrN malzemesinin basıncın fonksiyonu olarak entalpi eğrisi: B1→B2 
faz geçişi 203,44 GPa basıncında gerçekleşmiştir.  
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Şekil 3. Kübik NaCl ve CsCl yapılarındaki ZrN’nin 0 GPa basınçta toplam 
enerjisinin deformasyon parametresine (δ) göre değişimi.   

  

δ δ 
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Tablolar 

Tablo 1. NaCl (B1) ve CsCl (B2) yapılarındaki ZrN malzemesinin taban 
durum özellikleri. Tabloda örgü parametreleri, bulk modülü   (GPa) ve bulk 

modülünün basınca göre türevi    listelenmiştir.   

Faz Metot           (GPa)    

 

NaCl  

Bu çalışma 4,594 248,14 4,11 

Deneyler 4,610a 215,00b - 

Diğer Hesaplamalar 4,591c 247,00c 4,18c 

4,570d 264,00d - 

     

 

CsCl  

Bu çalışma 2,838 226,72 3,88 

Deneyler - - - 

Diğer Hesaplamalar 2,836c 225,00c - 

a(Wyckoff, 1963), b(Christensen ve diğ., 1979), c(Hao ve diğ., 2011), d(Stampfl 
ve diğ., 2001).  

Tablo 2: Kübik NaCl ve CsCl yapıları için uygulanan zorlanma matris 
elemanları (C) ve enerji yoğunlukları (    ⁄ ).   

Yapılar Zorlanma Zorlanma Bileşenleri     ⁄  

NaCl 

ve CsCl 

C1 ε1= ε2= ε3=δ  

 
 (C11 + 2C12)δ2 

C2 ε1= δ, ε2=- δ, ε3= δ2/(1- δ2) (C11-C12)δ2 + O(δ3) 

C3 ε3= δ2/(1- δ2), ε6= δ 2C44δ2+O(δ3) 
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Tablo 3. NaCl (B1) ve CsCl (B2) yapılarındaki ZrN malzemesinin elastik 
sertlik katsayıları     (GPa). 

Faz Metot     (GPa)     (GPa)     (GPa) 
 
NaCl 

Bu çalışma 530,10 113,06 119,07 

Deneyler 471,00a 88,00a 138,00a 

Diğer 
Hesaplamalar 

611,00a 117,00a 129,00a 

596,00b 124,00b 104,00b 

     

 
CsCl 

Bu çalışma 539,12 72,15 40,62 

Deneyler - - - 

Diğer 
Hesaplamalar 

- - - 

a(Chen ve diğ., 2005), b(Hao ve diğ., 2011). 

Tablo 4. ZrN polikristalinin VRH yaklaşımı kullanılarak elde edilen izotropik 
bulk modülü   (GPa) ve kesme modülü   (GPa), Young modülü   (GPa) ve 

Poisson oranı  . 

Faz                    ⁄      

 
NaCl 

Bu çalış. 252,07 252,07 252,07 154,85 143,73 149,29 1,69 374,03 0,253 

Deneyler         0,200a 
Teorik 
çalışmalar 

  239,00b   157,00b 1,52b 386,00b 0,231b 
  158,88c   101,36c 1,40c 296,06c 0,180c 

           
CsCl Bu çalış. 227,81 227,81 227,81 117,77 60,67 89,22 2,55 236,75 0,327 

a(Uglov ve diğ., 2006), b(Fulcher ve diğ., 2012), c(Sirajuddeen ve Banu, 2014). 

Tablo 5. ZrN malzemesinin izotropik elastik modüllerinden hesaplanan 
boyuna    (m/s), enine    (m/s) ve ortalama    (m/s) ses hızları ve Debye 

sıcaklığı    (K). 

Faz              
NaCl Bu çalışma 7911 

 
4551 4791 

 
986 
 

CsCl Bu çalışma 6736 3417 3685 773 

 

  



66   Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

 



67 

 

 

MARDİN’DE DOĞAL OLARAK YENEN BAZI 
MAKROFUNGUSLARIN LİPİT 

FRAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI  

 

Hilal ACAY 1  

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 

4 

 

  

                                                           
1  The University of Mardin Artuklu , Faculty of Health Sciences, Department of 

Nutrition and Dietetics, MARDİN/Turkey. 



68   Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

  



                                                              Hilal ACAY           69 

GİRİŞ 

Türkiyede yenilebilen kırk civarında mantar türü mevcut olup 25’e yakını 
yöre halkı tarafından pazarlarda satılmaktadır. (Anonymous, 2012a). Yöre 
halkının geçim kaynaklarından biri olan doğal mantarlar aynı zamanda 
yurtdışına ihraç edilmektedir. Bu da ülkemize önemli bir döviz girdisi 
sağlamaktadır.  Son 10 yılda 200 milyon TL civarı dövizin mantar 
ihracatından elde edildiği belirtilmektedir. (TÜİK, 2011). Ayrıca, mantarların, 
sağlığı korumak ve geliştirmek için nutrasötik veya fonksiyonel gıda olarak 
kullanılabildiği bilinmektedir. Kronik ve dejeneratif hastalıkların tedavisi, 
obezite ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisi de dahil olmak üzere 
mantar tüketimine bir dizi tıbbi fayda sağlanmıştır (Kavishree ve ark, 2008; 
Ribeiro ve ark, 2008). Bununla beraber, mantar yağ asitlerinin sağlığa 
faydaları bilim adamlarının dikkatini çekmektedir.  İnsan bazal 
metabolizması ve diyet için gerekli olan linoleik ve oleik asit gibi çoklu 
doymamış yağ asitleri, birçok bitki türünde olduğu gibi mantarlarda da 
mevcuttur. ( Parikh ve ark. 2005) Özellikle, linoleik asidin yetişkinlerde 
kardiovasküler hastalıkları önlemede, bebeklerde ise beyin ve retina 
gelişimini teşvik eden önemli bir rolü olduğu veya DNA hasarını önlediği 
belirtilmektedir (Simopoulos A 1991; Künsch ve ark. 1999;  Kok ve ark. 
2003) Yabani yenilebilir mantarlar beslenme ve farmakolojik özellikleri 
bakımından diyetimizde giderek daha önemli hale gelmektedir (Bobek ve 
ark, 1991; Breene, 1990; Crisan & Sands, 1978; Manzi ve ark, 2001). Bu 
nedenle, yabani yenilebilir mantarlarda kimyasal ve biyokimyasal bileşiklerin 
seviyelerinin araştırılması gerekir, çünkü birçok yabani yenilebilir mantar 
türünün, birçok doymamış yağ asidi seviyesinin yüksek depoladığı 
bilinmektedir.  Literatürde, mantarların yağ asitleri hakkında bazı çalışmalar 
bildirilmiştir (Çayan ve ark.,  2017, Zengin ve ark. 2015, Ozturk ve ark.,2014, 
Ribeiro ve ark., 2009). Türkiye'de yetişen mantarların biyolojik aktiviteleri ve 
fitokimyasal profili ile ilgili bazı bilimsel çalışmalar da yapılmıştır (Gürsoy ve 
ark., 2010; Gürsoy ve ark., 2009; Sarıkurkcu ve ark., 2008).  Çoklu doymamış 
yağ asitlerinin önemli özellikleri, mantarlarla ilgili bilimsel çalışmaları her 
geçen gün arttırmıştır. Ancak yağ asidi kompozisyonlarının toplam lipid, 
fosfolipit ve triaçilgliserol fraksiyonlarının belirlenmesine yönelik bir veriye 
rastlanmamıştır.  Mantarların tıbbi ve besin değerlerini daha iyi anlamak için 
doğal olarak yenen Amanita vaginata,  Armillaria tabescens, Agrocybe 
aegerita türlerinin total lipit (TL), triaçilgliserol (TG) ve fosfolipit (PL) 
fraksiyonundaki % yağ asitdi içeriğinin saptanması amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOT 

Makrofunguslar 

Çalışmada kullanılan yenilebilen mantarlar, 2018 Nisan-Mayıs aylarında 
yapılan arazi çalışmalarından sağlandı. Mardin Artuklu Üniversitesi 
Mikrobiyoloji-Biyokimya Araştırma Laboratuvarı’nda  saklanan örneklerin 
tanısı yaygın olarak kullanılan anahtar ve eserler (Chang and Miles (2004), 
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Christensen (1981), Hall ve ark. (2003) ve Laessoe ve  Lincoff (1998)) 
kullanılarak gerçekleştirldi. 

Yağ Asidi  Analiz Çalışmaları 

Yağ asidi analizleri Folch ve ark. (1957)’nın methodu modifiye edilerek, 
Kaçar ve ark. 2016 ‘ına göre yapılmıştır. Her tür için öğütülmüş 5 gr mantar 
kloroform-metanol (2:1v/v) karışımı ile ekstrakte edildi. Ekstraksiyondan 
elde edilin total lipitler, petrol eteri-dietil eter-asetik asit (80:20:1) ile ince 
tabaka kromatografisi kullanılarak fosfolipit ve triaçilgliserol fraksiyonları 
elde edildi. Fraksiyonlara ait bantlar standartlar yardımıyla saptandı. Kazılarak 
tüplere aktarılan her fraksiyona, 3 ml metanol ve 3-5 damla sülfürik asit 
damlatılarak yağ asitlerinin, yağ asidi metil esterlerine ayrıldı. Çözelti hekzan 
ile muamele edilerek metil ester ekstraksiyonu sağlanıdı. Gaz kromatografi 
kullanılak  yağ asitlerinin yüzde içeriği analiz edildi. 

Gaz Kromatoğrafisi Koşulları: 

Yağ asitleri SHIMADZU GC 2010 PLUS model Gaz Kromatografisi 
kullanılarak, FID dedektörü ve DB–23 kapiler kolon (30m x 0.25mm, 0.25μm) 
ile analiz edildi. Dedektör sıcaklığı, 250 ºC; enjektör sıcaklığı, 250 ºC; 
enjeksiyon, Split–model 1/20. Taşıyıcı gaz olarak  30 m’lik kolon için helyum 
0.5 ml/dk; hidrojen, 30 ml / dk; kuru hava, 400 ml/dk. Kolon (fırın) sıcaklığı, 
170 ºC da, bekleme süresi, 2 dakika; 210 ºC’ye 2 ºC/dakika, bekleme süresi 20 
dakika olarak belirlendi. 1 μL enjekte edilen mantarların yağ asitleri, standart 
olarak yağ asitlerinin metil esterleri karışımı (Sigma-AldrichChemicals) 
kullanılarak tespit edildi. 

BULGULAR  

Çalışmada kullanılan yabani mantalar, 2018 Nisan-Mayıs aylarında 
yapılan arazi çalışmalarından sağlandı.Yabani mantarlar ve elde edildikleri 
yerler Tablo 1’de görülmektedir.  

Tablo 1. Kullanılan Mantar  Tür Adları ve Toplandığı Yerler 

Mantar Tür Adı  Toplandığı Yer 
Amanita vaginata Ömerli, Mardin 
Agrocybe aegerita Suvar, Mardin 
Armillaria tabescens Sürgücü, Mardin 

 

Amanita vaginata,  Armillaria tabescens, Agrocybe aegerita türlerinin total 
lipit,  TG ve PL fraksiyonundaki yağ asitlerinin % içerikleri Tablo 2, 3, 4’te 
verilmektedir. Linoleik asit, oleik asit ve palmitik asit makrofunguslarda 
genel olarak yüksek oranda bulunan yağ asitleriydi. Çalışmada bu yağ 
asitlerinden linoleik asit en fazla sırasıyla Armillaria tabescens (%76,01), 
Agrocybe aegerita (57.95) ve Amanita vaginata (%55.75) türlerinde 
bulunmaktadır. Makrofunguslarda  % 10.88-49.37 aralığında total doymamış 
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yağ asidi ve % 15,19-20,21  total SFA  mevcuttur. Amanita vaginata. (% 
48.44) en yüksek, Armillaria tabescens (% 10.13) ise en düşük total tekli 
MUFA oranına sahip olan türler olarak belirlendi.  Armillaria tabescens’ten 
edide edilen  en yüksek PUFA (%76.19)  oranı fosfolipit fraksiyonundan elde 
edilmiştir. 

Tablo 2- Armillaria tabescens’in TL, TG ve PL  Fraksiyonundaki   Yağ 
Asitlerinin % İçeriği 

Yağasidi PL(ORT±S.H)* TG (ORT±S.H)* Total(ORT±S.H)* 
C6:0§ - - 0.06±0.01a 
C8:0  - 0.06±0.02a 0.06±0.01b 
C10:0 - - 0.02±0.01a 
C12:0 - 0.04±0.01a 0.03±0.02b 
C14:0 0.28±0.06a 0.46±0.04b 0.24±0.01a 
C15:0 0.53±0.05a - 0.24±0.02b 
C16:0 11.59±0.56a 9.41±0.48b 13.20±0.78c 
C17:0  0.04±0.01a - 0.05±0.02b 
C18:0 0.95±0.02a 1.08±0.04a 1.29±0.09a 
C20:0 - - - 
∑SFA 13.39±0.99a 11.05±0.56b 15.19±0.66c 
C16:1n-7 0.60±0.06a 0.84±0.07b 0.75±0.04c 
C18:1n-9 9.76±0.56a 13.57±0.98b 10.13±0.30a 
C20:1n-9 - - - 
∑MUFA 10.36±0.45a 14.41±1.20b 10.88±1.04a 
C18:2n-6 76.01±3.04a 74.46±3.40a 73.53±2.98a 
C18:3n-3 0.11±0.02a 0.04±0.01b 0.36±0.03c 
C20:5n-3 0.07±0.01a - - 
∑PUFA 76.19±3.45a 74.5±3.09a 73.89±3.44a 

 

*Veriler 3 tekrarın ortalamasıdır. Her tekrarda 3 enjeksiyon yapılmıştır.  

§ her satırda aynı harflerle belirlenen veriler  p>0,05 olasılık düzeyinde 
birbirinden farklı değildir.  

S.H.: Standart hata, SFA: Doymuş Yağ Asitleri, MUFA: Tekli Doymamış Yağ 
Asitleri, PUFA: Aşırı Doymamış Yağ Asitleri. 

Total, Triaçilgliserol ve Fosfolipitfraksiyonundaki yağ asiti yüzdeleri 
kendi içinde değerlendirilmiştir. 
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Tablo 3- Agrocybe aegerita’nın TL, TG ve PL  Fraksiyonundaki   Yağ 
Asitlerinin % İçeriği 

Yağasidi PL(ORT±S.H)* TG (ORT±S.H)* Total(ORT±S.H)* 
C6:0§ - - - 
C8:0  - 0.05±0.02a 0.04±0.01b 
C10:0 - - 0.06±0.02a 
C12:0 - 0.03±0.01a - 
C14:0 - 0.27±0.02a 0.17±0.03b 
C15:0 1.77±0.99a - 0.05±0.01b 
C16:0 11.68±1.20a 11.73±1.03a 14.82±1.22b 
C17:0  - 0.12±0.02a 0.22±0.03b 
C18:0 0.84±0.07a 1.80±0.85b 1.68±0.56b 
C20:0 - - 0.43±0.04a 
∑SFA 14.29±0.98a 14.0±0.56a 17.49±0.49b 
C16:1n-7 2.53±0.44a 3.23±0.50b 2.95±0.48a 
C18:1n-9 24.93±1.99a 38.29±1.05b 35.00±1.09c 
C20:1n-9 - - - 
∑MUFA 27.46±1.58a 41.52±2.05b 37.95±2.00c 
C18:2n-6 57.95±1.50a 44.21±1.77b 44.18±1.47b 
C18:3n-3 0.26±0.07a 0.23±0.05a 0.31±0.04b 
∑PUFA 58.21±2.04a 44.44±2.38b 44.49±2.88b 

 

*Veriler 3 tekrarın ortalamasıdır. Her tekrarda 3 enjeksiyon yapılmıştır.  

§ her satırda aynı harflerle belirlenen veriler  p>0,05 olasılık düzeyinde 
birbirinden farklı değildir.  

S.H.: Standart hata, SFA: Doymuş Yağ Asitleri, MUFA: Tekli Doymamış Yağ 
Asitleri, PUFA: Aşırı Doymamış Yağ Asitleri. 

Total, Triaçilgliserol ve Fosfolipitfraksiyonundaki yağ asiti yüzdeleri 
kendi içinde değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                              Hilal ACAY           73 

Tablo 4- Amanita spp’nın TL, TG ve PL  Fraksiyonundaki   Yağ Asitlerinin % 
İçeriği 

Yağasidi PL(ORT±S.H)* TG (ORT±S.H)* Total(ORT±S.H)* 
C6:0§ - - 0.02±0.01a 
C8:0  0.27±0.02a 0.05±0.02b 0.03±0.01c 
C10:0 0.02±0.01a - - 
C12:0 0.03±0.01a 0.02±0.01b - 
C14:0 0.19±0.02a 0.15±0.03b 0.27±0.02c 
C15:0 0.41±0.04a - - 
C16:0 12.22±1.05a 17.98±1.00b 16.72±0.99b 
C17:0  0.09±0.01a 0.04±0.02b - 
C18:0 1.58±0.87a 3.85±0.45b 3.13±0.66b 
C20:0 - 0.16±0.02a - 
∑SFA 14.81±1.65a 22.25±1.05b 20.21±1.55b 
C16:1n-7 1.54±0.76a 0.75±0.04b 0.93±0.03c 
C18:1n-9 27.77±2.30a 56.69±3.09b 48.44±3.56c 
C20:1n-9 - - - 
∑MUFA 29.31±1.66a 57.44±2.44b 49.37±2.05c 
C18:2n-6 55.75±2.34a 20.21±1.96b 30.25±1.43c 
C18:3n-3 0.08±0.02a 0.04±0.01b 0.10±0.01c 
∑PUFA 55.83±2.78a 20.25±1.04b 30.35±1.66c 

 

* Veriler 3 tekrarın ortalamasıdır. Her tekrarda 3 enjeksiyon yapılmıştır.  

§ her satırda aynı harflerle belirlenen veriler  p>0,05 olasılık düzeyinde 
birbirinden farklı değildir.  

S.H.: Standart hata, SFA: Doymuş Yağ Asitleri, MUFA: Tekli Doymamış Yağ 
Asitleri, PUFA: Aşırı Doymamış Yağ Asitleri. 

Total, Triaçilgliserol ve Fosfolipitfraksiyonundaki yağ asiti yüzdeleri 
kendi içinde değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

  



74   Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Triaçilgliserol esas olarak enerji metabolizmasında katabolize olan yağ 
asitleri için bir depo görevi görürken Ayrıca, gıda endüstrisinde TG'ler 
kullanılmaktadır(Aparicio ve Aparicio-Ruiz 2000). Fosfolipit hücre zarlarının 
ve yapılarının bileşenleri olarak görev yapar ve insan sağlığı üzerine olumlu 
etkileri vardır (Wannes ve ark., 2010). Bu nedenle, yağ asitlerinin fosfolipid 
ve triaçilgliserol franksiyonlarını belirlemek gereklidir. Mantarların yağ 
asitleri hakkında bazı çalışmalar literatürde bildirilmiştir (Çayan ve ark.,  
2017, Zengin ve ark. 2015, Ozturk ve ark.,2014, Ribeiro ve ark., 2009; Gürsoy 
ve ark., 2009; Sarıkurkcu ve ark., 2008; Gürsoy ve ark., 2010).  Üstün, (2011)  
yapmış olduğu derleme çalışmasında mantarlarda  %56,83 ile  %90,43 
aralığında değişen doymamış yağ asidi değerleri ve % 9,57 ile % 43,07 
aralığında değişen total SFA mevcut olduğunu bildirmiştir. Yapılan çalışma 
elde edilen verilerle uyum içerisindedir. Ancak, yabani mantarların besinsel 
içerikleri ve miktarlarının toplandıkları yörenin coğrafik koşullarına, yetişen 
türün genetik faktörüne, hasat zamanına ve hangi gelişim evresinde hasat 
edildiğine göre farklılıklar gösterdiği bilinmektedir ( Dündar ve ark 2009; 
Manzi ve ark. 2001). Elde edilen veriler mantarlarda da bitkilerde olduğu gibi 
kemotaksonominin önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Yapılacak 
olan değerlendirmelerde bu verilerin göz önüne alınması gerekliliği esastır. 
Yenilebilen yabani mantarlar sadece besin kaynağı olarak tüketilmemektedir. 
Ayrıca, Çin, Japonya, Tayland, Tayvan gibi Uzak Doğu ülkelerinde geleneksel 
tıpta  hastalıkların önlenmesi veya tedavisinde  kullanılmaktadır. Bu nedenle 
özellikle yenilebilen yabani mantarların içeriklerinin belirlenmesi bu türlerin 
biyoaktif özelliklerinin belirlenmesinde bir araç olabilir. Ayrıca gelişmekte 
olan ülkeler için içerdikleri esansiyel yağ asidi yüzdeleri ile iyi bir besin 
kaynağı olarak önerilebilir. 
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GİRİŞ 

Bir nanopartikül boyutu 10 ila 1000 nm arasında değişen mikroskopik bir 
parçacıktır (Nabila ve Kannabiran, 2018). Nanoteknoloji biyomedikal 
bilimlerde, farmakolojide, gıda ambalaj malzemelerinde ve kişisel bakım 
ürünlerinin yanı sıra katalizör, ilaç taşıyıcı ve kirlilik giderici olarak 
kullanılması içeren geniş bir uygulama alanı sahip olan bir bilim alanıdır 
(Alsammarraie, Wang, Zhou, Mustapha ve Lin, 2018; Saravanakumar ve 
diğerleri, 2018). Son yıllarda nanoteknoloji alanı, bilimsel araştırma ve 
uygulamalar açısından muazzam bir gelişme göstermiştir (Eren ve Baran, 
2019). Günümüzde nanopartiküller yaygın olarak kullanılmaktadır (Acay, vd.  
2019).  

Nanopartiküllerin sentezi üç yöntemle gerçekleştirilmiştir. Bunlar 
kimyasal, fiziksel ve biyolojik yöntemlerdir (Mankad, Patil, Patel, Patel ve 
Patel, 2018). Nanopartiküllerin biyolojik yöntemle sentezi düşük maliyetli, 
proses basitliği, daha az kimyasal madde kullanımı, daha az enerji 
gerektirmesi ve çevre dostu olmasından dolayı fiziksel ve kimyasal 
yöntemlere üstünlük sağlar (Shao ve diğerleri, 2018; Yekeen ve diğerleri, 
2017). Son zamanlarda, farklı nanopartikülleri sentezlemek için biyolojik 
sentez yöntemiyle birçok yaklaşım geliştirilmiştir. Nanopartiküller sentezi 
için mantarlar, bakteriler, algler, mayalar ve bitkiler gibi farklı yeşil kaynaklar 
kullanılmaktadır (Karunakaran ve diğerleri, 2017). Metal nanopartiküller 
optoelektronik, fotonik, kataliz, biyolojik etiketleme ve farmasötik 
uygulamalarda olmak üzere ayırt edici özelliklere sahiptir (Khan ve diğerleri, 
2018). Gümüş nanopartikülleri sentezlemek için çeşitli yöntemler 
kullanılmıştır. Bunlar; kimyasal indirgeme, ultrasonik radyasyon, lazer 
ablasyonu, buharlaştırmalı soğutma, sol-jel, mikrodalga ışıması, foto 
indirgeme, termal ayrışma ve biyolojik sentez gibi yöntemlerdir 
(Khamhaengpol ve Siri, 2017; Ping ve diğerleri, 2018). Gümüş 
nanopartiküllerin (AgNP) biyolojik yöntemle sentezi için bakteriler, 
mantarlar, aktinomisetler, algler ve bitki ekstraktları kullanılır (Patil ve 
diğerleri, 2018).  

Gümüş nanopartiküllerin uygulanma alanları tarımda, tekstil 
endüstrisinde, kozmetikte, gıda endüstrisinde kullanılmasının yanı sıra 
biyosensör, kimyasal reaksiyonlarda katalizör, nonlineer optiklerde optik 
reseptör, antimikrobiyal ajan, tıbbi cihazlar için antiseptik ve su 
dezenfeksiyonu olarak geniş ölçüde kullanılmıştır (Dehvari ve Ghahghaei, 
2018; Ping ve diğerleri, 2018). Gümüş nanopartiküller antioksidan, 
antibakteriyel, anti-kanser, anti-enflamatuar, antimikrobiyal ve antifungal 
gibi çeşitli biyolojik aktivitelerinden dolayı metalik nanopartiküller arasında 
daha çok dikkat çekmiştir (Ahmed ve diğerleri, 2018; Saravanakumar ve 
diğerleri, 2018; Zepon, Marques, da Silva Paula, Morisso ve Kanis, 2018). 
Ayrıca Hint tıp sisteminde kullanılmakta olan birçok antikanser bitkileri, ilaç 
etkinliğini arttırmak için Gümüş nanopartikülleri (AgNP) sentezlemek için 
kullanılmıştır (Sarkar, Vadivel, Charan Raja ve Mahapatra, 2018). AgNP’lerin 
antimikrobiyal özelliği, AgNP yüzeylerinin güçlü oksidatif potansiyelinden ve 
gümüş iyonlarının biyolojik ortamlara salınmasından kaynaklanır (Dehvari 
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ve Ghahghaei, 2018). AgNP’lerin boyutu antibakteriyel aktivitede önemli bir 
rol oynar. Daha küçük nanopartiküller hücre yüzeyine bağlı yüksek yüzey 
alanlarından dolayı daha fazla antibakteriyel aktiviteye sahiptir. 
Antibakteriyel aktivite aynı zamanda bakterinin Gram karakterine de bağlıdır 
(Patil ve diğerleri, 2018).  

Gümüş nanopartikülleri cazip kılan güçlü antimikrobiyal etkiye sahip 
olmalarıdır. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızda, AgNP'lerin sentezini Ag+-
Ago iyonlarına indirgenmesinde Solanum melongena bitkisi ekstraktı 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda beş farklı canlı üzerinde minimum 
inhibisyon konsantrasyonu metodu ile antimikrobiyal etkisi araştırılmıştır. 

MATERYAL ve METOD 

Solanum Melongena Bitki Yaprak Özüt ve Gümüş Nitrat 
(AgNO3) Çözeltisinin Hazırlanması  

Diyarbakır Bismil ilçesinin Yuvacık Köyünde toplanan Solanum 
Melongena bitkisinin yeşil yaprakları toplandı. Musluk suyu ile yıkama işlemi 
yapıldıktan sonra bir kaç defa distile su ile yıkama yapıldı. Kurutulan 
yapraklar özüt hazırlama öncesinde küçültüldü. 30g alınıp 250 ml distile su 
ile karıştırılıp kaynatılmaya bırakıldı. Kaynama sonrası oda koşullarında 
soğutulup süzme işlemine tabi tutuldu. Alfa-aesar marka 99 % saflıkta gümüş 
nitrat (AgNO3) kullanılarak 1 mM sulu çözelti hazırlandı. 

Sentez ve Karakterizasyon 

100 ml özüt ve 400 ml AgNO3 çözeltisi karıştırılıp oda koşullarında 24 
saat süre boyunca bekletildi. Renk değişimi zamana bağlı olarak değişir ve 
değişim 90 dakika boyunca gözlendi. Perkin Elmer One UV Visible 
Spektrofotometresi kullanılarak oluşan renk değişimi için absorbans 
değerleri incelenerek AgNP’lerin varlığı kontrol edildi. FT-IR analizi, Perkin 
Elmer Spektrum One cihazı kullanılarak indirgemeden sorumlu 
fitokimyasalları değerlendirmek için fonksiyonel gruplar incelendi. Sıvı 
haldeki sentez sonrası içeriği OHAUS FC 5706 model cihaz ile 6.000 rpm de 
25 dk santrifüj ederek diğer karakterizasyon adımları için kullanılacak 
partiküller çöktürüldü. Partiküller 65 oC kurutuldu. RadB-DMAX II bilgisayar 
kontrollü X-ışını diftraktometresi (EDX) ile partiküllerin element 
kompozisyonu değerlendirildi. Taramalı Elektron Mikroskobu EVO 40 LEQ 
(SEM) verileri ile morfolojik görüntüleri incelendi. RadB-DMAX II bilgisayar 
kontrollü X-ışını diftraktometresi (XRD) analiziyle partiküllerin kristal yapısı 
değerlendirildi. Kristal tanecik boyutu Debye-Scherrer eşitliği kullanılarak 
yapıldı. Shimadzu TGA-50 cihazı kullanarak TGA-DTA ile de partiküllerin 
bozunma sıcaklık değerleri kontrol edildi. 
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Gümüş Nanopartiküllerin Antimikrobiyal Etkisinin 
İncelenmesi 

Partiküllerin gram negatif Escherichia coli ATCC 25922, P.aeruginosa 
ATCC 27853, gram pozitif Staphylococcus aureus ATCC 29213, S.pyogenes 
ATTC 19615 bakterileri ve Candida albicans mayası üremeleri üzerindeki 
baskılayıcı etkileri mikro dilusyon yöntemi kullanılarak, Minimum İnhibe 
Edici Konsantrasyonu (MİK) belirlendi. Mikroplaka kuyucuklarına muller 
Hinton besiyeri elde edilen partiküllerden hazırlanan çözeltiden uygun 
konsantrasyonlarda, Mc Farland standardı 0.5 konsantrasyonuna (Acay, vd. 
2019)(Vishwasrao, vd., 2018) göre ayarlanmış mikroorganizma karışımı 
eklenerek 37 oC de bir gece üremeye bırakıldı. Karşılaştırma yapmak için 
S.aureus ve S.pyogenes için vankomisin, E.coli ve P.aeruginosa için ise colistin 
ve C. albicans için flukanozol antibiyotikleri ve 1 mM AgNO3 sulu çözeltisi 
kullanılarak bunlarında MİK değerleri incelendi. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

UV-Vis spektroskopisi analizinde farklı zamanlarda 30, 60, 90, 120, 150, 
180, 240 ve 300 dakikalarda alınan örneklerle gümüş nanoparçacıklarının 
oluşumu renk değişimine bağlı olarak gözlemlendi. Beş saat sonra rengin 
koyu siyaha dönüştüğü rapor edildi. Sentezlenen AgNP'lerin maksimum 
absorbansın yaklaşık 419 nm olduğu belirlendi (Şekil 1). 

                      A                                               B 

 

Şekil 1. A) UV Görünür Spektrokopisinde Gümüş Nanopartiküllerin Zamana 
Bağlı Olarak Oluşumu ve B) UV Spektrofotometresinde Sentezlen AgNP’in 

Maksimum Absorbans Değeri. 

 

Benzer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir (Shahverdi, Minaeian, 
Shahverdi, Jamalifar, & Nohi, 2007). FT-IR spektrumu analizinde, Solanum 
Melongena bitkisinin yaprak özütünde var olan fonksiyonel grupların 
AgNP'lerin sentezinde rol aldığını tespit etmek için kullanılmıştır.  
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Şekil 2. Solanum Melongena bitkisinin yaprak özütünün FT-IR spektrumu 

 

Çalışmada kullanılan Solanum Melongena bitkisinin yaprak özütü 
yüzeyinde bulunan -OH fonksiyonel grubuna ait 3340 cm-1 deki kuvvetli 
asimetrik esneme bandı, 2119 cm-1 deki kuvvetli asimetrik esneme bandının 
ise C≡C ve C≡N grubuna ait olduğu amid I bandına ait ve karbonil C=O 
fonksiyonel grublarına ait 1624 cm-1 bandındaki fonksiyonel gruplar 
üzerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Benzer çalışmalarda da bu 
fonksiyonel gruplar üzerinde sentezin gerçekleştiği söylenebilir (Acay vd., 
2019)(Baran, M.F., Koç, A., ve Uzan, S., 2018). 

Solanum melongena bitkisi yaprakları ile sentezlenmiş AgNP'lerin XRD faz 
ve kristal yapı analizinin değerlendirilmesi Şekil 3'de gösterilmektedir. 
Gümüş nanopartiküllerin küresel yapılarının (111), (200), (220) ve (311) 
yansımaları 2θ’ya göre 38.36, 42.94, 64.84 ve 76.84’de hesaplanmıştır 
(Baran, 2018). 

 



                                          Adil UMAZ, Adil KOÇ           83 

 

Şekil.3. Yeşil Yöntemle Sentezlenmiş AgNP’lerin XRD spekturumu 

 

Debye-Scherrer's eşitsizliğinden 

D = Kλ /(β cosθ) (1)(Baran, 2019);(Rajakumar vd., 2017) 

AgNP'lerin elementel yapıda ve küresel kristal yapıda olduğu tespit 
edilmiştir. Debye-Scherrer denklemi ile ortalama kristal boyutunun 20.14 nm 
olarak hesaplanmıştır.  

Solanum Melongena bitkisinin yaprakları özütünden elde edilen 
AgNP'lerin morfolojik özellikleri elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak 
incelenmiştir. Sonuç olarak AgNP’lerin yapısının küresel biçimde olduğu ve 
100 nm’nin altında olduğu SEM ölçülerinde görülmektedir (Şekil 4). 
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Şekil.4. Yeşil yöntemle Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerin SEM 
Analizlerinin Gürüntüleri 

 

Yapılan diğer nanopartikül sentezindeki veriler ile uyuşmaktadır 
(Sengottaiyan vd., 2016) (Singh vd., 2017) (Baran, 2019). 

EDX sonuçları incelendiğinde gümüş nanopartiküllerin gümüş ve gümüş 
oksit yapılarının olduğu anlaşılmaktadır (şekil 5).  

 

   

Şekil 5. AgNP’lerin EDX analizi ile element kompozisyonlarının incelenmesi 
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TGA eğrisi incelendiğinde, sıcaklığın karşısında AgNP’lerin kütle kaybını 
belirtir ve DTA eğrisinde de bozunmanın her kademesinde en yüksek 
ayrışma sıcaklığını belirtir (Şekil 6). TGA-DTA bulguları sonucunda 
AgNP’lerin 10-866 oC arasında maddenin bozunma verileri 10oC/dak ısıtma 
hızıyla N2(g) atmosferinde 20 mL/dak akış hızıyla analiz edildi (Baran M vd., 
2018). 
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Şekil 6. Sentezlenen AgNP’lerin TGA–DTA Analiz Sonucu. 

 

Sonuç olarak maddenin yüksek sıcaklıklarda bile kararlı yapıda olduğu 
rapor edildi. Benzer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir (Lopez, 
Ramos, Bosch, Asomoza, & Gomez, 1997)(Baran, 2019).  

AgNP’lerin antimikrobiyal etkileri mikroorganizmaların sürekli kullanılan 
antibiyotiklere direnç geliştirdiğinden her geçen gün daha da önemli hale 
gelmektedir (de Jesús Ruíz-Baltazar, Reyes-López, Larrañaga, Estévez, & 
Pérez, 2017). Bu çalışmada, antibiyotiklere alternatif madde sentezlemeyi 
hedefledik. AgNP’lerin mikroorganizmalar üzerinde üremeleri üzerinde 
olumsuz etki gösterip baskı kurdukları yapılan araştırmalarda ortaya 
konulmuştur (Arumai Selvan, Mahendiran, Senthil Kumar, & Kalilur Rahiman, 
2018). 
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Tablo 1. Sentezlenmiş gümüş nanopartiküllerin (AgNP'ler)(mg mL
-1

), 

gümüş nitrat çözeltisi ve vankomisin, flukonazol, colistin 

antibiyotiklerinin  S.aures, S.pyogenes, S. Albicans ve E. Coli, P.aeruginosa 

mikroorganizmları üzerinde ki MİK değerleri. 

 Organizma AgNPs Gümüş Nitrat 
 

Antibiyotik 

G
ra

m
 P

o
zi

ti
f 

S. aureus 
ATCC 29213 

 

S.pyogenes 
ATTC 19615 

 
0.016 

 
2.65 

 
1 

 
0.016 

 
1.32 

 
1 

G
ra

m
 

N
e
g
a

ti
f 

E. coli 

ATCC25922 
 

P.aeruginosa 

ATCC 27853 

 

0.002 

 

0.66 

 

2 

 
0.008 

 
0.66 

 
2 

F
u

n
g

i  
C. albicans 

 

 
0.007 

 
0.66 

 
2 

 

Sentezlediğimiz AgNP’ler antibiyotik ve 1mM’lık gümüş nitrat çözeltisi ile 
karşılaştırdığımızda daha düşük konsantrasyonlarda bile etkili olduğu 
anlaşılmaktadır (Tablo 1.)  

SONUÇ 

Nanopartiküllerin üretimi için çevre dostu sentez yöntemleri, toksik 
kimyasal madde içermemeleri, ucuz ve sentez sürecinin daha basit olması bu 
çalışmalara önem katmıştır.  Sentezlenen AgNP’lerin karakterizasyonu için 
XRD, FT-IR, EDX, SEM, TGA-DTA cihazları kullanılarak nanopartiküllerin 
yapısı aydınlatıldı. AgNP’lerin antimikrobiyal aktivitesi için gram pozitif, 
gram negatif bakteriler ve funguslar kullanıldı. Sonuç olarak etkili bir 
antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları ve günümüzde kullanılan 
antibiyotiklere alternatif olarak kullanılabilir oldukları görüldü. AgNP’lerin 
kullanım alanlarının oldukça fazla olmasından dolayı sanayi ve ilaç alanında 
etkin biçimde kullanılabilirliğini öngörmekteyiz. 
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GİRİŞ 

Nanopartiküllerin günümüzde kullanım alanları oldukça yaygınlaşmıştır. 
Sentezlenen nanopartiküller tıpta, elektronikte, fotoğrafçılıkta, materyal 
biliminde, toksik boya gideriminde, kozmetikte, biyomedikal uygulamalarda, 
biyoremidasyon ve atıksu gideriminde kullanılmaktadır (Acay, Baran, & Eren, 
2019). Bu nanopartiküllerin sentezinin kolay olması, ekonomik oluşu ve 
çevre dostu olmasından dolayı bitkisel kaynakların nanopartikül sentezi için 
kullanımı giderek artmaktadır (Khan vd., 2018). Fiziksel ve kimyasal 
yöntemlerle nanopartiküllerin sentezi enerji ve toksik kimyasallar 
kullanılmasından dolayı biyolojik yöntemlere nazaran dezavantajlıdır 
(Tippayawat, Phromviyo, Boueroy, & Chompoosor, 2016). Gümüş 
nanopartiküller (AgNP) anti-mikrobiyal aktivite gösterdikleri yapılan bazı 
çalışmalarda ortaya konulmuştur (Baran, 2019; Tippayawat vd., 2016). 
Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada Capsicum Annuum bitkisinin yaprakları 
kullanılarak gümüş nanopartiküllerin (AgNP) sentezi yapılmıştır. 
Sentezlenen nanopartiküllerin karekterizasyonu yapıldıktan sonra 
antimikrobiyal aktivitesine bakılmıştır. 

MATERYAL ve METOD 

Capsicum Annuum Özütü ve Gümüş Nitrat (AgNO3)  
Çözeltisinin Hazırlanması  

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin Hevsel Bahçesinde yetiştirilen Capsicum 
Annuum bitkisi toplandı. Bitkinin yaprakları önce çeşme suyuyla ve ardından 
distile su ile yıkanarak oda koşullarında kurutulmaya bırakıldı. Daha sonra 
kurutulan yapraklar öğütüldükten sonra distile su ile kaynatıldı. Daha sonra 
oda sıcaklığında soğumaya bırakıldı. Ardından özüt önce adi süzgeç 
kâğıdında süzüldü. Daha sonra Whatman No.1 süzgeç kağıdı kullanılarak 
süzme işlemi yapıldı ve reaksiyonda kullanılmak üzere +4 oC’de saklandı. 
Sigma-aldrich Marka katı AgNO3 (saflık %99.99) kullanılarak 2 mM’lık çözelti 
hazırlandı.  

Gümüş Nanopartikülün Sentezi, Karakterizasyonu ve 
Antimikrobiyal Aktivitenin İncelenmesi 

Yaprak özütü ve AgNO3 çözeltisi 1:4 oranında karıştırıldı ve birkaç dakika 
içinde renk değişimi gözlendi. Daha sonra Perkin elmer one UV Visible 
Spektrofotometre cihazı ile nanopartiküllerin oluşumu ve varlığı izlendi. 
Ardından OHAUS FC 5706 cihaz ile 6.500 rpm de 15 dk. santrifüj işlemi 
yapıldı. Daha sonra elde edilen nanopartiküller kurutulduktan sonra RadB-
DMAX II bilgisayar kontrollü X-ışını Diftraktometresi, Taramalı Elektron 
Mikroskobu EVO 40 LEQ ile SEM-EDAX, Perkin Elmer Spektrum One cihazı ile 
FT-IR ve Shimadzu TGA-50 cihazında ise TGA-DTA analizleri yapılarak 
sentezlenen gümüş nanopartiküllerin karakterizasyonu yapıldı. 

Elde edilen nanopartiküllerin patojen mikroorganizmalar olan gram 
negatif Escherichia coli ATCC 25922, P.aurogenes,  gram pozitif Staphylococcus 
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aureus ATCC 29213, S.Pyogenes bakterileri ve Candida albicans mayası 
üzerinde antibakteriyel ve antifungal etkileri incelendi. Mikrodilusyon 
yöntemi ile minimum inhibe edici konsantrasyonu (MİK) belirlendi. 
Uygulamada mikroplaka kuyucuklarına muller Hilton besiyeri, Mc Farland 
0.5 konsantrasyonuna göre ayarlanmış mikroorganizma karışımından ve 
AgNP çözeltisinden uygun konsantrasyonlarda eklenerek 37 °C’de bir gece 
inkübasyona bırakıldı (Acay vd., 2019; Dhand vd., 2016; Hemmati vd., 2019). 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Nanopartikül sentezlemek için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Son 
zamanlarda Kimyasal ve Biyolojik yöntemler gibi gümüş nanopartiküllerin 
sentezi, bitki özütleri kullanılarak gümüş nanopartiküllerin sentezi daha fazla 
popüler hale gelmiştir (Krishnaraj vd., 2010). Capsicum Annuum bitkisinin 
yapraklarından elde edilen özüt ve AgNO3 çözeltisi karıştırıldıktan birkaç 
dakika sonra plazma yüzeyindeki titreşimlerin meydana gelmesi ile 
AgNP’lerin oluşumunu gösteren koyu kahve renk değişimi gözlendi 
(Selvakumar, Sithara, Viveka, & Sivashanmugam, 2018). Yaptığımız çalışmada 
literatürdeki gibi renk değişimi yaklaşık 45 dakikada sarı renkten koyu kahve 
rengine dönüştüğünü ve UV-vis Spekroskopi ölçümlerinde maksimum 
absorbansın 413.91 nm olduğu görüldü (Şekil 1).  A. İndica bitki özütü ile 
yapılan sentezde 420 nm maksimum absorbans bulunmuştur (Krishnaraj vd., 
2010). Brassicaceae cultivars bitkisi ile yapılan başka bir çalışmada ise 
maksimum absorbans 400-435 nm bulunduğu belirtilmiştir (Begum et al. 
2009).  Nanopartikül sentezinde elde ettiğimiz sonuçlar diğer çalışmalarla 
karşılaştırıldığında uyumlu olduğu görülmektedir.           

 

     

Şekil 1. a) UV spektrokopisinde AgNP’lerin zamana bağlı olarak oluşumu, 
b)UV spektrofotometresinde sentezlen AgNP’lerin maksimum absorbans. 

 

FT-IR spektroskopisinde nanopartikül sentezinde indirgemede rol olan 
fonksiyonel grupların belirlenmesinde kullanılmıştır. AgNP’lerin sentez 
analizinde indirgemede görev alan fonksiyonel gruplar değerlendirildiğinde 
3290, 2134 ve 1630 cm-1 de ki kaymalar indirgemede sırası ile -OH, -CN ve 
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C=O veya C=C grupların aktif rol alabileceği düşünülmektedir (Şekil 2). 
Brassicaceae cultivars özütü ile yapılan sentez çalışmasında benzer gruplar 
değerlendirilmiştir (Singh, Sharma, & Deswal, 2018). Bir diğer çalışmada 
Mimusops elengi bitkisi ile sonuçlar bunu desteklemektedir (Prakash, 
Gnanaprakasam, Emmanuel, Arokiyaraj, & Saravanan, 2013; Singh vd., 2018). 

 

Şekil 2. Capsicum Annuum Bitki özütünün UV-vis spektrumu ve Sentezlenen 
AgNP'lerin UV-vis spektrumu. 

 

Elde edilen nanopartiküllerin kristal yapısı gümüş elementine ait (111), 
(200), (220) ve (311)’de bulunan piklerin 2θ’daki değerleri 38.08o, 44.28o, 
64.57o ve 77.90o olarak bulundu (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Elde edilen gümüş nanopartiküllerin XRD Kromotogramı 

 

AgNP’lerin kristal boyutları ise Debye-Scherrer eşitliği            [D = Kλ/(β 
cosθ)] kullanılarak 18.34 nm olarak hesaplandı. Benzer çalışmalarda 
sentezlenen gümüş nanopartiküllerin 2θ’daki değeri ve kristal boyutunun 20-
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260 nm arasında olduğunu belirtmişlerdir (Patra, Das, & Baek, 2016). Başka 
bir çalışmada Calotropis procera çiçeği bitkisinden sentezlenen 
nanopartiküllerin kristal boyutunun 35 nm olduğunu belirtilmiştir. 

 

Şekil.4. Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerin SEM Analizlerinin Gürüntüleri 

 

 

Şekil 5. AgNP’lerin SEM-EDAX sonuçları 

 

AgNP’lerin SEM analizi nanopartiküllerin morfolojik yapısı hakkında bilgi 
vermektedir (Eren & Baran, 2019; Palanisamy vd., 2017).  

SEM gürüntüleri incelendiğinde nanopartiküllerin küresel görünümlü 
oldukları ve EDAX sonucu incelendiğinde gümüş nanopartiküllerin element 
kompozisyonunda Ag metaline ait piklerin olduğu görülmektedir (Şekil 4).  

Pıstacıa terebınthus bitki özütü ile yapılan çalışmada elde edilen 
AgNP’lerin küresel görünümlü oldukları belirtilmiştir (Baran, 2018). Birçok 
araştırmacı tarafından, sentezlenen AgNP’lerin küresel yapıda olduğundan 
söz edilmektedir (Alam, Rauf, Siddiqui, Owais, & Naeem, 2018). 

Gümüş nanopartiküllerin 30-900 oC de TGA ve DTA sonuçları 10 oC dk.-1 
ısıtma hızıyla N2 (g) atmosferinde 20 mL dk.-1 akış hızıyla analizi yapıldı. TGA 
eğrisi, sıcaklığın karşısında nanopartiküller kütle kaybını belirtir ve DTA 
eğrisi ise bozulmanın her kademesinde en yüksek ayrışma sıcaklığını gösterir 
(Baran, 2019; Patra vd., 2016).  



                        Mehmet Fırat BARAN, Adil UMAZ, Abdullah EREN           97 

10-82 oC’deki yüzde 2.2’lik kütle kaybının nedenin nemden 
kaynaklandığı, 82-227 oC’deki yüzde 4.66’lık kütle kaybının suyun 
dehidratlaşmasından meydana geldiği, 227-724 oC’deki kütlece yüzde 
7.54’lük kütle kaybının bitki ekstraktında var olan organik materyallerden 
veya fitokimyasallardan kaynaklanan kütle kaybı olduğu ve 724-847 oC’deki 
kütle kaybının ise nanopartikülün yavaş yavaş bozulduğunu göstermektedir 
(Şekil 5). Benzer çalışmalarla uyumlu olduğu ve sonuçların birbiriyle 
bağlantılı olduğu görülmektedir (Acay vd., 2019; Patra vd., 2016). 
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Şekil 6. Sentezlenen AgNP’lerin TGA-DTA sonuçları 

 

AgNP’lerin çeşitli mikroorganizmalar üremeleri üzerinde baskılayıcı etki 
gösterdikleri yapılan çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir (Baran, vd., 2018; 
Singh vd., 2018). Çalışmada elde ettiğimiz AgNP’lerin antibiyotik ve 5 mM’lık 
gümüş nitrat çözeltisi ile karşılaştırıldığında daha düşük konsantrasyonlarda 
bile etkili olduğunu gözlemledik (Tablo 1). 
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Tablo 1. Sentezlenmiş gümüş nanopartiküllerin (AgNP'ler) (mg mL-1), gümüş 
nitrat çözeltisi ve vankomisin, flukonazol, colistin antibiyotiklerinin  S.aures, 
S.pyogenes, S. Albicans ve E. Coli, P.aeruginosa mikroorganizmları üzerindeki 

MİK değerleri. 

 Organizma AgNPs 
 

Gümüş nitrat 
 

Antibiyotik 

G
ra

m
 P

o
zi

ti
f S. aureus 

ATCC 29213 
 

S.pyogenes 
ATTC 19615 

 
0.013 

 
2.65 

 
1 

 
0.006 

 

 
1.32 

 
1 

G
ra

m
 N

e
g

a
ti

f E. coli 
ATCC25922 

 
 

P.aeruginosa 
ATCC 27853 

 
0.006 

 
0.66 

 
2 

 
0.013 

 
0.66 

 
2 

F
u

n
g

i  
C. albicans 

 

 
0.006 

 
0.66 

 
2 

 

SONUÇ 

Capsicum annuum bitkisi ile yeni ve etkili bir yöntem ile gümüş iyonlarını 
indirgemede kullanıldı. Bu çalışmamızda Oda sıcaklığında AgNP'ler sentezi 
için hiçbir enerji kullanılmadan yapılmıştır. AgNP'lerin oluşumu, sarı renkten 
kahverengiye doğru belli zaman aralığında UV-vis Spektroskopisi ile 
belirlendi. Sentezlenen AgNP'ler aylarca bekletilmesine karşın yapısında bir 
değişiklik görülmediği için nanopartikülün ne kadar kararlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Elementel yapıda sentezlenen AgNP'lerin varlığı, XRD ve 
SEM-EDAX analizleriyle doğrulandı. Ayrıca çalışmalarda pek fazla 
rastlanmayan TGA-DTA analizi yapılarak nanopartiküllerin ne kadar 
dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaptığımız bu çalışmada 
sentezlenen nanopartiküllerin antimikrobiyal etkisinin oldukça fazla olması 
bununda tıp ve medikal sanayinde kullanılabilirliği görülmektedir. 
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1. Introduction 

TiN in the phase of NaCl (rocksalt/B1) because of their excellent physical 
and mechanical properties like high hardness, high melting point, high 
electrical conductivity is generally applied as thin films for electronic devices 
and coating materials to improve the lifetime and performance of cutting 
tools (Kim & Lee, 2008; Fodil et al., 2014; Knotek et al., 1987; Chim et al., 
2009; Jiao et al., 2013). High hardness combined with low friction ensures 
that the coating is extremely cost effective in reducing overall wear (Fodil et 
al., 2014). Chen et al. (2010) have investigated the high pressure behavior of 
TiN using synchrotron radial X-ray diffraction (RXRD) under nonhydrostatic 
compression up to 45.4 GPa. According to the DFT calculations, Zhukov et al. 
(1988) have investigated chemical bonding and energy-band diagrams in 
vanadium and titanium carbides, nitrides and oxides. Häglund et al. (1993) 
have calculated the bonding properties of transition metal nitrides using first 
principles calculations. Jiao et al. (2013) are studied pressure-induced effects 
on structural phase transition and mechanical properties of TiC and TiN. 
Ahuja et al. (1996) have studied structural and mechanical properties of TiC, 
TiN and TiO using the full potential linear muffin-tin orbital method.  

In this work, we have performed total energy calculations by the first-
principles methods based on DFT to obtain the phase transition behavior, the 
isotropic and anisotropic mechanical properties of TiN compound. The 
anisotropic elastic stiffness coefficients are calculated by straining the cubic 
NaCl and CsCl structures. We have also computed the isotropic bulk modulus, 
shear modulus, Young's modulus and Poisson's ratio from the anisotropic 
elastic stiffness coefficients. The Debye temperatures of TiN are calculated 
from the average sound velocity.  

2. Computational Method 

Structural and mechanical properties of TiN material have been obtained 
by performing total energy calculations based on Density Functional Theory 
(DFT) as implemented in the Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP) 
(Kresse & Furthmüller, 1996a,b). The exchange and correlation energy as an 
electron-electron interaction has been taken in the generalized gradient 
approximation (GGA) scheme of PBEsol parametrized by Perdew, Burke and 
Ernzerhof (PBE96) (Perdew et al., 1996). The interaction between valance 
electrons and ions is described by adopting the pseudopotentials as 
generated within the projector augmented wave (PAW) method which utilize 
periodic boundary conditions and plane-wave basis sets (Blöchl, 1994). The 
total energy is converged at the kinetic energy cut-off of 500 eV for TiN in 
two structures considered in this study. The meshes of 12x12x12 k-points for 
NaCl and CsCl phases by using the Monkhorst-Pack method are used in the 
total energy calculations. The iteration process is repeated until the total 
energy of the crystal calculated converges to less than 10-6 eV. After obtaining 
optimum configurations of the system, the total energies of the crystal are 
calculated for a serious of different volumes to get the behaviour of the 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135964540800236X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135964540800236X#!
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energy as a function of the volume. Then, the -  data obtained are fitted to a 

third order Birch-Murnaghan Equation of States (EoS) to get structural 
properties.  

The structural parameters of TiN considered in this study are as the 
following: (1) The cubic NaCl (SG , No. 225): Ti atom is at the position of 

(0, 0, 0) and N atom is located at the position of (1/2, 1/2, 1/2) in the 
primitive cell. (2) CsCl structure (SG , No. 221). It is the simple cubic 

structure in which the atomic positions are represented by (0, 0, 0) for Ti and 
(1/2, 1/2, 1/2) for N atoms.  

We obtain the total energy of a crystal as a function of strain applied to 
get the elastic constants as mechanical properties. Total energy of the 
strained system can be expressed by Taylor series expansion as the 
following: 

 

 

where  and  are the stress and strain tensors, respectively.  and  

are the volume of strained and unstrained systems.  and  are the 

corresponding total energies.  are the second order elastic stiffness 

coefficients. Two structures (NaCl and CsCl) of TiN are deformed in a linear 
elastic behavior at small strain to obtain the second order elastic constants 

 The data of the total energy calculated as a function of the deformation 

parameter (  -0.03, -0.02, -0.01, 0.01, 0.02, 0.03) are fitted to a third order 

polynomial function. The second order coefficient of this fit gives us the 
elastic constants  

3. Results and Discussion 

The ground state equilibrium lattice parameters ( ), bulk modulus , 

and the pressure derivative of the bulk modulus  are obtained by the fitting 

of the Birch-Murnaghan EoS to the total energies as a function of unit cell 
volume. The results of our total energy calculations ( ) presented in Fig. 1. 

The Fig. 1 shows that the NaCl structure is the most stable phase under 
ambient pressure. Upon applying compression to the NaCl phase of TiN, it 
becomes unstable with respect to CsCl structure. The EoS parameters for TiN 
material are listed and compared with the available experimental and other 
theoretical studies in Table 1. It is clearly seen that our calculated lattice 
constant of  = 4.255  for NaCl phase at zero pressure is close to the 

experimental values with a small overestimation. Also, it is in good 
agreement with two other ab-initio studies where the lattice constant is 
4.256  and 4.228  (Fodil et al., 2014; Wang et al., 2010). The result of 
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bulk modulus for the cubic NaCl structure showing a deviation of 1.3 % from 
experiment (Zoroddu et al., 2001). Our obtained pressure derivative of bulk 
modulus (  = 4.45) is compatible with experimental (Prilliman et al., 2006) 

and other theoretical studies (Fodil et al., 2014; Wang et al., 2010). As far as 
CsCl phase is concerned, although the phase transition to CsCl structure is not 
experimentally observed at any pressure, our result of lattice constants show 
percentage error of 0.07 %, when compared to the corresponding DFT result 
(Jiao et al., 2013).  

To provide the transition pressures of the phases of TiN considered in 
this study, we obtain them by calculating the Gibbs free energies in which the 
entropy contribution (- ) is neglected, because the pressure induced phase 

transition of semiconductors is known to be insensitive to temperature 
experimentally. Since our calculations in the ground state are performed at 

 K, the enthalpy ( ) can be used instead of Gibbs free energy:   

. A stable structure can be obtained by keeping the lowest 

values of the enthalpy for a given pressure. In the enthalpy versus pressure 
curve, the point where the curves of the structures intersect shows the phase 
transition pressure. Therefore, the enthalpy of the structures at the phase 
transition pressure is equal. Enthalpy versus pressure curve is given in Fig 2 
and our result of the phase transition pressure are collected in Table 2, along 
with the available the previous ab initio calculation (Jiao et al., 2013). Our 
calculations show that the phase transition sequence and pressure of TiN 

material is NaCl CsCl at 346.83 GPa. Our result of transition pressure is 

extremely compatible with the value predicted from other ab-initio 
calculation of 348.20 GPa (Jiao et al., 2013), as listed in Table 2.  

With the aim to obtain the mechanical properties of TiN material, we 
have investigated the single crystal elastic constants by straining the unit cell. 
In Fig. 3, we show the total energy per formula unit versus strain for different 
deformations applied for TiN in cubic NaCl and CsCl structures. In our 
calculations, the minimum total energies are calculated for six different 
distortions (  = ±0.03, ±0.02, ±0.01) for every three different deformations 

for cubic structures, given in Table 3. The expressions of strain energy 
densities for each deformations are showed in the same table. The lines in the 
Fig. 3 represent the third order polynomial fit to the data of the total energy-
strain relationship given in the same figure. The elastic constants are then 
calculated by obtaining from the second order coefficient of this fit.   

A cubic crystal has three independent elastic moduli of 11, 12 and 44. 

They are obtained from the bulk modulus 11 12 3 and two shear 

moduli of s 11 12 2 and 44. In Table 1, the results of the elastic 

stiffness constants of TiN in NaCl and CsCl phases are presented. Our 

results of elastic moduli of 11, 12 and 44 for NaCl phase show deviation of 

0.55 %, 18.7 % and 1.8 % from the experimental study, respectively (Kim et 
al., 1992). Moreover, our values of elastic constants for NaCl structure, are 
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also more comparable with the ab-initio calculations (Fodil et al., 2014; Wang 
et al., 2010). As far as cubic CsCl is concerned, we predict 11, 12, 44 for CsCl 

phase of TiN as 594.29 GPa, 109.54 GPa and 19.12 GPa, respectively, at 
ambient condition. As shown in Table 1, the elastic constants calculated for 
cubic structures of NaCl and CsCl obey generalized elastic stability 
conditions, such as        > 0, > 0 and 44 > 0. Therefore 

these two phases are mechanically stable.  

Isotropic mechanical properties are calculated by Voight-Reuss-Hill 
(VRH) approximation (Hill, 1952), by taking the average of the anisotropic 
single crystal elastic properties over all probable directions of crystallites. 
Voigt’s and Reuss’s scheme give us the theoretical maximum and the 
minimum values of the isotropic elastic moduli, respectively. The shear 
modulus and bulk modulus are taken as  and 

 using VRH approximation, respectively. All expressions 

used to calculate isotropic mechanical properties are given in the Refs. of 
(Ozdemir Kart & Cagın, 2010; Duz et al., 2018). Obtained isotropic 
mechanical properties are given in Table 4, along with experimental and 
other theoretical studies (Jiao et al., 2013; Kim et al., 1992;  Yang et al., 2009). 
The B/G ratio can be interpreted as indication of ductility (Pugh, 1954). If it is 
greater than the critical value of 1.75, material shows ductile character; 
otherwise the material behaves in a brittle manner. This ratio is found above 
the critical value for CsCl-TiN, which reflects ductile. This ratio for NaCl-TiN 
is 1.56, so we conclude that this material is fragile. Listed also in Table 4 are 
our predictions of Young’s modulus and Poisson’s ratio of TiN material. The 
Young’s modulus describes the hardness of an isotropic material to linear 
strain, while Poisson’s ratio is a measure of the stability of a crystal against 
shear strain. A high value of  expresses the better stiffness. Our results yield 

that NaCl-TiN are more stiffness from steel (200 GPa), but less stiffness from 
diamond (1220 GPa) when compared to the Young’s modulus of some 
materials. Additionally, Poisson’s ratio provides the information about 
character (ductility and brittleness) of materials, which is proposed by 
Frantsevich et al. (1983). If , the material behaves in ductile manner, 

otherwise it can be defined as brittle material. According to this, our results 
for NaCl-TiN and CsCl-TiN indicate that the TiN material has ductile manner 
when it goes into phase transition to the higher pressure phase, consistent 
with our comments on the B / G ratio. 

Finally, the wave velocities and Debye temperatures predicted for NaCl-
TiN and CsCl-TiN are listed in Table 5. According to our results when the 
NaCl→CsCl phase transition happen, the value of Debye temperature 
decrease. To our knowledge, there are neither experimental nor other 
theoretical values of Debye temperature of phases of TiN for comparison.     
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4. Conclusion 

In this study, we have performed ab-initio total energy calculations based 
on DFT to present comprehensive study including structural, unisotropic and 
isotropic mechanical properties of TiN material in the NaCl and CsCl phases. 
In generally, our results presented in this study are in good agreement with 
the available experimental and other theoretical calculations. The transition 
pressure from NaCl to CsCl for TiN is 346.83 GPa. The calculated values of 
B/G ratio and Poisson’s ratio indicate that the material behaves in a ductile 
manner when the phase transformation from NaCl to CsCl occur. Debye 
temperatures are founded for TiN in the NaCl and CsCl structures as 1468 K 
and 874 K, respectively. 
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Figures 

 

Fig. 1. Total energy as a function of the volume for TiN in the phases of NaCl 
and CsCl. 
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Fig. 2. Enthalpy as a function of pressure for NaCl→CsCl phase transition of 
TiN. 
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Fig. 3. Total energy as a function of strain parameter δ for TiN in the phases 
of NaCl (B1) and CsCl (B2).  

 

  

δ δ 



Ismahan DÜZ, S.Ozdemir KART                   117 

Tables 

Table 1. Ground state properties of TiN in the structures of NaCl (B1) and 
CsCl (B2).  Lattice parameters , bulk modulus  (GPa), its pressure 

derivative  and elastic stiffness constants  (GPa) are listed. The obtained 

results are compared with the experimental and other theoretical 
calculations. 

Phase Method 
 

 (GPa) 
 

 (GPa)  (GPa)  (GPa) 

 
NaCl 
(B1) 

This work 4.255 291.70 4.45 621.54 134.10 160.05 

Experiments 4.240a 288.00b 4.50c 625.00d 165.00d 163.00d 

Other 
calculations 

4.256e 294.00e 4.52e 610.00e 137.00e 158.00e 

4.228f 301.00f 3.76f 601.00f 133.00f 153.00f 

        

 
CsCl 
(B2) 

This work 2.634 267.18 4.37 594.29 109.54 19.12 

Experiments - - - - - - 

Other 
calculations 

2.636g - - 617.00g 19.00g 75.00g 

a(Schonberg, 1954), b(Zoroddu et al., 2001), c(Prilliman et al., 2006;), d(Kim et 
al., 1992), e(Wang et al., 2010), f(Fodil et al., 2014), g(Jiao et al., 2013). 

 

Table 2. Transition pressure  (GPa) for NaCl CsCl phase transition. 

Phase Transition Transition pressure  (GPa) 

 

NaCl CsCl 

This work Experiments Other Calculations 
346.83 - 348.20a 

a(Jiao et al., 2013). 

 

Table 3. For cubic NaCl and CsCl structures, applied strains (Ci, Tj and Ok) 
and corresponding strain energy densities ( ) (Ozdemir Kart & Cagın, 

2010).     

Structure Strain Parameters 
 

 
NaCl and 
CsCl 

C1 ε1= ε2= ε3=δ  (C11 + 2C12)δ2 

C2 ε1= δ, ε2=- δ, ε3= δ2/(1- δ2) (C11-C12)δ2 + O(δ3) 

C3 ε3= δ2/(1- δ2), ε6= δ 2C44δ2+O(δ3) 
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Table 4. The isotropic bulk modulus  (GPa) and shear modulus  (GPa), 

Young’s modulus  (GPa) and the Poisson’s ratio 𝜈 for TiN by using Voigt, 

Reuss and Hill’s approximations.  

Phase  
     

 
  

𝜈 

 
 
NaCl 

Our cal. 296.58 296.58 296.58 193.52 185.53 189.52 1.56 468.72 0.237 

Exp.   318.00a   187.00a 1.70a 469.00a  
Theo. 277.00b 277.00b 277.00b   179.00b 1.55b 482.00b  

279.00c 279.00c 279.00c   197.00c 1.42c 477.00c  
           
CsCl Our cal. 271.12 271.12 271.12 108.42 30.27 69.35 3.91 191.70 0.382 

a(Kim et al., 1992), b(Jiao et al., 2013), c(Yang et al., 2009). 

 

Table 5. The longitudinal  (m/s), transverse  (m/s), average sound 

velocity  (m/s) and Debye temperature  (K) for TiN. 

Phase  
 

 

  

NaCl Our cal. 10149 5961 6608 1468 

      

CsCl Our cal. 8046 3514 3868 874 
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 1. Introduction 

Water pollution that is a worldwide environmental problem influenced 
by wastes of industrial dyes produced from textiles, paper, food, carpets, 
plastics, cosmetics, leather and many industries affects health of human with 
their mutagenic and carcinogenic properties. Methylene Blue (MB) that has 
different applications in biology, medical science, dyeing industries and 
chemistry is a synthetic dye.  

Mant techniques have been used in wastewater treatment like chemical 
membrane filtration,  precipitation, coagulation, reverse osmosis, solvent 
extraction, and adsorption for removel of dyes. Among various available 
technologies adsorption is one of the best widely used due to its applicability 
for its nontoxicity, high efficiency and simplicity in design and operation 
(Pandey, 2017; Pandey & Mishra, 2012). 

The macromolecular materials are widely used as efficient adsorbents 
because of their wide functional groups. In addition,  due to the Polyacrylic 
acid (PAA) has carboxyl groups on its backbone it can be used as adsorbent 
for removel of dye. However, due to the its solubility in water it doesn’t have 
surface of solid for using as a adsorbent (Zhou, Luo, Liu, Chu & Crittenden, 
2017). Therefore,  crosslinking method makes gel state of macromolecules to 
solid form for using as more applicative adsorbent, (Liu et al., 2010). 

In this study, the CPAA was prepared for adsorption of MB. Adsorption 
kinetics of the adsorbent was investigated both with different initial dye 
concentration and temperature, and effect of pH on adsorption properties 
was also evaluated.  

2. Materials and methods 

2.1. Materials 

The acrylic acid (AA) as monomer, Glutaraldehyde (GLA) as crosslinker, 
ammonium persulfate (APS) as initiator and MB (Methylene 
Blue:C

16
H

18
ClN

3
S; Mw: 319.851 gmol-1) were supplied by Sigma and other 

chemicals were of the highest analytical grade. 

2.2. Synthesis of CPAA 

5 ml AA was dissolved by 20 ml distilled water in 250 mL three-neck flask 
by using in the water bath that arranged with a reflux condenser abouth 2 h. 
After that, 14.4 mg MBA and 1 ml GLA were added to flask continued stirring . 
Finally, 79.2 mg of APS was added to well-mixed solution and the solution 
temperature was adjusted to 70 0C by magnetic stirrer abouth 2 h. The 
composite was washed with distilled water and dried at 105 0C and crushed. 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/
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2.3. Characterization  

Characterization of CPAA achieved by differential scanning calorimetry 
(DSC) measurements that was performed on a TA Instruments DSC250 with 
a heating rate of 10 0C min-1 under nitrogen atmosphere and fourier-
transform infrared (FTIR) spectra which was recorded on ALPHA Bruker 
spectrometer with a Platinum-ATR accessory (ZnSe crystal) was used for 
investigation the functional groups of the adsorbent before and after 
adsorption of MB. 

2.4. Batch adsorption test 

The batch adsorption tests were implemented by 2.5 mg of CPAA in 50 ml 
of 50, 100, 200 mgL-1 MB solution on a shaker at 120 rpm under controlled 
temperature of 298 K for initial dye concentration effect and 298, 308, 318 K 
with 100 mgL-1 for temperature effect. By using HCl and NaOH solutions, the 
solution pH was adjusted. Adsorption kinetics were performed in the system 
and time intervals (5, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300, 360 
min). The concentrations of dye solutions were measured at maximum 
adsorption wavelength of 664 nm using  (T80+ UV/VIS SPEC.) 

The qe, MB dye adsorption capacity in the adsorption system,  was 
calculated by eq.1: 

 
qe=(Ci–Ce)V/m                                                                                                                   (1) 
 

where V is volume of the solution (L), m is the adsorbent mass (g), Ci, Ce 
are concentrations of initial and equilibrium (mgL-1), and.  

Effects of pH on the process of adsorption was investigated with MB 
concentration of 100 mgL-1 and equilibrium time of 240 min. In order to 
analyse pH effects on the MB dye adsorption onto CPAA, pH was kept 
between 3 -11  for all experiments (Fig. 5). 

2.5. Adsorption kinetics 

Adsorption kinetics were investigated for evaluation the rate of MB. The 
experiments were performed under three initial MB concentrations as 50, 
100, 200 mgL-1 and three temperatures as 298, 308 and 318 K. Adsorption 
rate were analyzed by using three kinetic models, i.e., pseudo-first-order, the 
the pseudo-second-order and intraparticle models. The pseudo-first-order 
kinetic model is first proposed by Lagergren, which is based on the theory of 
membrane diffusion and explains that the adsorption rate is proportional to 
the difference between the equilibrium adsorption capacity and the amount 
of adsorption, the formulas are as follows (Gupta, Gupta & Khatri, 2019): 

ln(qe-qt)=lnke-k1t                                            (2) 
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The pseudo-second-order kinetic model assumes that the adsorption 
process includes membrane diffusion, surface adsorption, particle diffusion 
and so on, which can describe the adsorption mechanism more explanatory is 
expressed by the equation as follows (Belbachir, & Makhoukhi, 2017): 

1/qt=1/k2qe2 +(1/qe )t          (3) 

where qe and qt are the amount of metals adsorbed at the equilibrium and 
time t, respectively (mgg-1), and k2 is the pseudo second-order rate constant 
for the adsorption process (mg g-1min-1).  

The intraparticle diffusion model is described by the equation as follows : 

qt =kidt0.5                                         (4) 

where qt stands for the amount of dye adsorbed (mgg-1) at time t, and kid 
is the intraparticle diffusion rate constant (mgg-1h-1/2). 

3. Results and discussion 

3.1. Characterization 

 

Fig. 1. FT-IR spectra of the CPAA before and after MB adsorption 

 

Fig. 1 shows the FTIR spectrum of CPAA before and after adsorption of 
MB. In this spectrum, the peak at 2933 cm-1 assigned to the stretching 
vibration of C-H group shifted to 2924 cm-1 after MB adsorption. In addition, 
change in the intensity (shifting, increasing)  from 1695 cm-1 (-C=O) to 1688 
cm-1, from 1455 cm-1 (C-O) to 1461 cm-1, from 1411 cm-1 (C-O) to 1415 cm-1, 
from 1155 cm-1 (alkyl-substituted ether by GLA linking to PAA) to 1158 cm−1 
after adsorption of MB could be the evidence of interactions between the 
functional groups of the CPPA and the dye molecule (Sancheza, Martin, 
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Alvareza & Gonzaleza, 2018; Bashir, Teo, Ramesh & Ramesh, 2018; Zhu & 
Sun, 2012). 

 

Fig. 2. DSC plot for CPAA 

 

Fig. 2 shows the DSC thermogram of CPAA. There is an endothermic peak 
at 57.11°C, and ΔH:10.421 J/g. The endothermic process mainly contained 
hydrogen bond dissociation and water loss (Zahira et al., 2017).  

3.2. Adsorption kinetics 

The effect of time on the MB adsorption by CPAA is depicted in Fig. 3A,B 
with different initial concentrations of MB and different temperature. 
According to Fig. 3A,B, the equilibrium of CPAA was achieved within 240 min. 
Adsorption capasity of dye was increased from 89.16 mg g-1 to 212.49 mg g-1 

with increasing of initial dye concentration from 50 mg L-1 to 200 mg L-1 (Fig. 
3A) and was decreased from 155.98 mg g-1 to 134.54 mg g-1 with increasing 
of reaction temperature from 298 K to 318 K (Fig. 3B).  
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Table 1 

Kinetic parameters for the adsorption of MB onto CPAA 

 

 
               Pseudo-first 

 

          Pseudo-second 

 

  Intraparticle  

 

 qe,exp 
(mg g-1) 

qe,c 

(mgg-1) 
k1 

(min-1) R2 

 

qe,c 

(mgg-1) 
k2 

(mg g-1min-1) R2 

 

ki 
(mg g-1min-1/2) R2 

C
o

(m
g

 L
-1

) 
 

50 89.16 83.368 0.013 0.9688 

 

104.167 1.738 0.9770 

 

8.149 0.9656 

100 155.98 122.744 0.014 0.9840 

 

172.414 2.112 0.9856 

 

8.305 0.9494 

200 212.49 206.728 0.016 0.9551 

 

238.095 1.675 0.9826 

 

11.650 0.9444 

   
   

T
(K

) 

298 155,98 121.67 0.0117 0.9806 

 

172.41 5.4083 0.9856 

 

15.0260 0.9705 

308 145.98 119.12 0.0111 0.9759 

 

158.73 5.4705 0.9909 

 

15.7260 0.9849 

318 134.54 125.37 0.0161 0.9183 

 

149.25 4.5413 0.9890 

 

15.1010 0.9814 

 

A:  
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q
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B:   

 

Fig. 3.  A:Effects of initial concentration of MB onto CPAA ( T=298 K, m=0.025 
g, V=50 mL B:Influence Temperature on Adsorption of MB on CPAA (Co=100 

mgL
-1

, m=0.025g, V=50 mL. 

 

The pseudo-second-order kinetic model was found to show good fit to the 
adsorption data of MB onto CPAA adsorbent with better correlation 
coefficients in the range of 0.97−0.99 (Table 1). The values of k2 and qe are 
calculated both at different temperatures and initial dye concentrations from 
the plot of t/q vs t is shown in Fig. 4A,B. In addititon, these results can 
indicate that the CPAA adsorbent rate is controlled by chemical process 
(Pang et al., 2011).  
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A:   

B:   

                                                                                        

Fig. 4. Pseudo-second-order plot of MB onto CPAA with A: different T and B: 
different Co  
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3.2. Effect of pH 

The pH can significantly affect the adsorption process. To study the 
influence of pH on the adsorption capacity of CPAA, experiments were 
performed under pH range from 3 to 11 (Fig. 5) 

 

  

Fig. 5. Adsorption of MB onto CPAA as a function of solution (Co=100 mgL
-1

, 
T= 298K, m=0.025g, V=50 mL). 

 

The adsorption of MB onto CPAA is maximum at higher pH values. At low 
pH, adsorbent was positively charged and H+ ions would strongly compete 
with MB + for the active sites on the adsorbent. At high pH,  surface of the 
adsorbent was negatively charged and the electrostatic attractions between 
positively charged dye ions and negatively charged adsorption sites caused 
an increase in dye adsorption. 

4. Conclusion  

In this paper, crosslinked-polyacrylic acid  (CPAA) was prepared and 
used as an effective adsorbent for adsorption of MB dye. The pseudo-second 
order kinetic model showed good fitting to the MB dye adsorption data. 
Adsorption capacity of CPAA decreases with increasing of temperature so, 
adsorption is an exothermic. The adsorption of MB onto CPAA is maximum at 
higher pH values. Maximum adsorption capacity exhibited high value (as 
212.49 mgg-1) among the literature studies. 
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