
1 

FEN BİLİMLERİ VE 
MATEMATİK 
ALANINDA 

ARAŞTIRMA VE 
DERLEMELER 



2  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

web: ––
e-mail: 

Kitap Adı : Fen  Bilimleri ve Matematik Alanında  
      Araştırma ve Derlemeler 

İmtiyaz Sahibi : Gece Kitaplığı
Genel Yayın Yönetmeni : Doç. Dr. Atilla ATİK 
Kapak&İç Tasarım : 
Sosyal Medya : Arzu ÇUHACIOĞLU
Yayına Hazırlama :  
Yayıncı Sertifika No : 
Matbaa Sertifika No :  
ISBN

Editör 
Fırat BARAN

The right to publish this book belongs to Gece Kitaplığı. Citation can not be shown 

subsidiary of Gece Kitaplığı.

Bu kitabın yayın hakkı Gece Kitaplığı’na aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı 
yapılamaz, izin almadan hiçbir yolla çoğaltılamaz. Gece Akademi, Gece Kitaplığı’nın 
yan kuruluşudur.
Birinci Basım/First Edition ©Mart 2019/Ankara/TURKEY ©copyright 

Gece Publishing  
ABD Adres/ USA Address: 

Telefon/Phone:  

Gece Akademi
Türkiye Adres/Turkey Address: Kocatepe Mah. Mithatpaşa Cad. 44/C Çankaya, 

Telefon/Phone:  



2  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

web: ––
e-mail: 

Kitap Adı : Fen  Bilimleri ve Matematik Alanında  
      Araştırma ve Derlemeler 

İmtiyaz Sahibi : Gece Kitaplığı
Genel Yayın Yönetmeni : Doç. Dr. Atilla ATİK 
Kapak&İç Tasarım : 
Sosyal Medya : Arzu ÇUHACIOĞLU
Yayına Hazırlama :  
Yayıncı Sertifika No : 
Matbaa Sertifika No :  
ISBN

Editör 
Fırat BARAN

The right to publish this book belongs to Gece Kitaplığı. Citation can not be shown 

subsidiary of Gece Kitaplığı.

Bu kitabın yayın hakkı Gece Kitaplığı’na aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı 
yapılamaz, izin almadan hiçbir yolla çoğaltılamaz. Gece Akademi, Gece Kitaplığı’nın 
yan kuruluşudur.
Birinci Basım/First Edition ©Mart 2019/Ankara/TURKEY ©copyright 

Gece Publishing  
ABD Adres/ USA Address: 

Telefon/Phone:  

Gece Akademi
Türkiye Adres/Turkey Address: Kocatepe Mah. Mithatpaşa Cad. 44/C Çankaya, 

Telefon/Phone:  

Adem DOĞAN   3 

İÇİNDEKİLER 

BÖLÜM 1 

İLKOKUL MATEMATİK KONULARINDA GEOMETRİ KAZANIMLARINDA 
GÖRSEL SANATLARDAN FAYDALANMAK 

 Adem DOĞAN ................................................................................................................................ 5 

BÖLÜM 2 

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE YARATICI ZIT DÜŞÜNME (CREACT) 
TEKNİĞİNİN UYGULANMASININ ORTAOKUL DÜZEYİNDEKİ 
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ 

 Hale HİTİT AKDENİZ, Özlem KORAY, Emine KAHRAMAN ..................................... 31 

BÖLÜM 3 

YÜKSEK BASINÇ ALTINDA ZrN BİLEŞİĞİNİN FAZ GEÇİŞ DAVRANIŞI VE 
MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ab-initio ARAŞTIRMALARI   

 Ismahan DÜZ, S.Ozdemir KART ......................................................................................... 31 

BÖLÜM 4 

MARDİN’DE DOĞAL OLARAK YENEN BAZI MAKROFUNGUSLARIN LİPİT 
FRAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI  

 Hilal ACAY ................................................................................................................................... 67 

BÖLÜM 5 

YEŞİL YOLLA SENTEZLENMİŞ METAL NANOPARTİKÜLLERİNİN 
BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI 

 Adil UMAZ, Adil KOÇ ............................................................................................................... 77 

BÖLÜM 6 

BAZI MİKROORGANİZMALARA KARŞI BİTKİSEL KAYNAKLI OLARAK 
SENTEZLENMİŞ GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİN ANTİMİKROBİYAL 
UYGULAMALARI 

 Mehmet Fırat BARAN, Adil UMAZ, Abdullah EREN ................................................... 91 



4  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

RESEARCH & COMPILATIONS IN SCIENCE AND 
MATHEMATICS  

CHAPTER 1 

STRUCTURAL, ELASTIC PROPERTIES AND PHASE TRANSITION 
BEHAVIOR OF TiN COMPOUND: FIRST-PRINCIPLES STUDY 

  Ismahan DÜZ, S.Ozdemir KART ...................................................................................... 139 

CHAPTER 2 

PREPARATION OF CROSS-LINKED POLY (ACRYLIC ACID) AS EFFECTIVE 
ADSORBENT FOR REMOVAL OF DYE: SYNTHESIS AND ADSORPTION 
STUDIES 

 Ayfer YILDIRIM ....................................................................................................................... 153 

BÖLÜM 7

BURSA İLİ’NDE FAALİYETTE BULUNAN AKTARLARIN EKONOMİK 
ANALİZİ 

Oya Kaçar, Şule Turhan, Hasan Vural, Faruk Özdemirel..................................... 101

BÖLÜM 8

ANTİDEPRESAN ETKİLİ TIBBİ-AROMATİK BİTKİLER VE 
ÖZELLİKLERİ 

Oya KAÇAR , Samet ÇERİ , Handan CAN  ..................................................................... 115



4  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

RESEARCH & COMPILATIONS IN SCIENCE AND 
MATHEMATICS  

CHAPTER 1 

STRUCTURAL, ELASTIC PROPERTIES AND PHASE TRANSITION 
BEHAVIOR OF TiN COMPOUND: FIRST-PRINCIPLES STUDY 

  Ismahan DÜZ, S.Ozdemir KART ...................................................................................... 139 

CHAPTER 2 

PREPARATION OF CROSS-LINKED POLY (ACRYLIC ACID) AS EFFECTIVE 
ADSORBENT FOR REMOVAL OF DYE: SYNTHESIS AND ADSORPTION 
STUDIES 

 Ayfer YILDIRIM ....................................................................................................................... 153 

BÖLÜM 7

BURSA İLİ’NDE FAALİYETTE BULUNAN AKTARLARIN EKONOMİK 
ANALİZİ 

Oya Kaçar, Şule Turhan, Hasan Vural, Faruk Özdemirel..................................... 101

BÖLÜM 8

ANTİDEPRESAN ETKİLİ TIBBİ-AROMATİK BİTKİLER VE 
ÖZELLİKLERİ 

Oya KAÇAR , Samet ÇERİ , Handan CAN  ..................................................................... 115

Adem DOĞAN   5 

İLKOKUL MATEMATİK KONULARINDA 
GEOMETRİ KAZANIMLARINDA GÖRSEL 

SANATLARDAN FAYDALANMAK 

Adem DOĞAN 1 

BÖLÜM 
1 

Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkeziİlköğretim Matematik Öğretmeni



6  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 6  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 



6  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 6  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler Adem DOĞAN                   7 

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 

lerden 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 

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 eğ
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, 
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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 olduğun
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 

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 öğrenme
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 benzerli
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 örüntü
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 çalışmad
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 
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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:

Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları ve köşeleri tanıtılır.
Önce şekilleri sınıflandırma sonra üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi 
tanıma ve adlandırma çalışmaları yapılır.
En çok dört kenarlı şekiller ve çember üzerinde çalışılır.

ç) Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturulur.
Geometri tahtası, ip, tel, geometri çubukları vb. malzemeler 
kullanılarak geometrik şekiller modellenir.

Adem DOĞAN                   11 

Bu geometrik şekillere ve rilebilecek 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.

Görsel Sanat Örnekleri

 

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.

Görsel Sanat Örnekleri

Kö
şe

Yukarıda birinci örnekte altıgen bir çininin köşeleri; ikinci örnekte 
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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Görsel Sanat Örnekleri
Üç

ge
n

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 
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Görsel Sanat Örnekleri

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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Görsel Sanat Örnekleri
Di

kd
ör

tg
en

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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Görsel Sanat Örnekleri
Çe

m
be

r

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 
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Görsel Sanat Örnekleri
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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 ö
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.

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.) 

 

 

 

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 ol
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. 

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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Yer ve yön bildiren ifadelerin (altında üstünde, etrafında sağda
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 

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 

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 " sim 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.

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 

ektedir. 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 

p 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.

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 

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 

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. 
şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.” şeklindedir.
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.

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 

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

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.

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. 
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 

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 

azanımın elde edilebilmesi için öneriler ise:
Cisimler biçimsel olarak geometrik özelliklerine değinilmeden 
tanıtılır.
Günlük hayatta karşılaşılabilecek cisimler (pinpon topu, süt kutusu, 
şişe vb.) kullanılır.

atematik 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 değin
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.

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 örnekl
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 

1). 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 

ul 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; 

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. 

görsel sanat öğeleri ile 
oluşturulan bilişsel stillerin, öğrencilerde matematikteki yaratıcı 

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 
söyle 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
sanat öğelerinin birlikte ele alınması geleceği inşa edecek olan nesillerin 
birçok becerisinin bir arada gelişmesine katkı sunabilir.
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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 dünya 
savaşı sonrasında uluslararası birçok ülkenin 
eğitim sistemine yerleşmiştir (Doğançay Ülkemizde yabancı dil 
öğrenimine verilen önem, çağın gereklerine uygun insan profili yetiştirme 
hedefiyle giderek artmıştır. 21. yüz yıl insanından beklenen özellikler çağa 

gun 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 (Doğa çay 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 

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 

lerin 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 etkisi

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: 
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?

ğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin akademik 
başarı ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var 
mıdır?
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?
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?
YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) 
Dersi Öğretim Programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol grubu 
arasında yaratıcılığın alt boyutları akıcılık, esnek
ayrıntılılık test erişi puanlarına göre anlamlı bir farklılık var 
mıdır?
YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin yaratıcılık 
ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
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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?
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?
Yabancı Dil (İngilizce) dersi programına dayalı öğretimin yapıldığı 

öğrencilerin yaratıcılığın alt boyutları 
akıcılık, esneklik, orijinallik ve ayrıntılılık ön test ve son test puanları 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu ile Yabancı Dil (İngilizce) 
dersi programına dayalı öğretimin yapıldığı kontrol 
alan öğrencilerin derse yönelik tutum düzeyleri est erişi puanları 
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
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yönelik tutum düzeyleri ön test ve son test puanları arasında anlamlı 
bir farklılık var mıdır?
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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
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 teknikt

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, 2
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 

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 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, 

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 (

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 (Rothen 6). YAZID tekniği 
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, 

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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Yaratıcı Zıt Düşünme Tekniği 
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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, 

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 öğrenci
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 
şimlerinin ele alınması amaçlanmaktadır. Kavram ya da teori 

detaylı biçimde analiz edilmelidir. Daha ayrıntılı analiz yapılmak istendiğinde 
öncelikle kavramın bileşenleri belirlenir. onra 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 

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)

 

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 

anılmaktadır.  
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3.YÖNTEM

Araştırmanın Yöntemi ve Modeli 
Bu araştırma nicel bir çalışmadır. eneysel araştırmaların altında yatan 

ana fikrin bazı uygulamaların denenerek sonuçlarının gözlemlenmesi olduğu 
raştırmada 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 "İ
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 
gösterilmiştir. 

Çizelge 2. Araştırma Modelinin Simgesel Görünümü

GRUP  ÖLÇME I DENEYSEL İŞLEM ÖLÇME II 

Gd – –
İDTT

Yaratıcı Zıt Düşünme Tekniğine 
Dayalı Öğretim Uygulamaları      

–
– İDTÖ

Gk – –
İDTÖ

MEB İngilizce 
Programına Dayalı 
Öğretim Uygulamaları 

–
– İDTÖ

Gd: YAZID tekniği uygulamalarının yapıldığı Deney Grubu
Gk: İngilizce Dersi Öğretim Programına uygun uygulamaların yapıldığı 

ABT: Akademik Başarı 
TYDT:  Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
İDTT: İngilizce Dersi Tutum Ölçeği

Çalışma Grupları 
Bu araştırma 2 2019 eğitim öğretim yılında

yürütülmüştür. Deney grubunda 20,  kontrol grubunda 20 olmak üzere 
toplam 40 öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. 
öğrencilerinin bir önceki eğitim öğretim yılına ait yılsonu genel başarı puan 

ı ile İngilizce dersi başarı puan ortalamaları bağımsız gruplar için 
testi ile karşılaştırılmış ve grupların denk olduğu bulunmuştur.

Deneysel İşlemler 
1. Deney ve kontrol grubu olarak belirlenen sınıfların birbirlerine olan 

mesi amacıyla bir önceki yıla ait yıl sonu genel başarı 
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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.

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

. 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
"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.

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

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

arına ABT, TYDT, İDTÖ son test olarak 
uygulanarak, 6 haftalık uygulama süreci tamamlanmıştır.

Veri Toplama Araçları 

Akademik Başarı Testi (ABT) 
Başarı testi " 

Expressing emotions" konularında yer alan 
kazanımları içeren bilgi ve kavrama dayalı sorulardan oluşmaktadır. 

apsam 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 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,

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 
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. bağlamda deney ve kontrol grupları arasında akademik 
başarı, yaratıcılık ve derse yönelik tutum düzeyi değişkenleri anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla, elde
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.
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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 
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. bağlamda deney ve kontrol grupları arasında akademik 
başarı, yaratıcılık ve derse yönelik tutum düzeyi değişkenleri anlamlı bir 
farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla, elde
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.
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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
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 

Başarı

Çizelge 3 ve kontrol gruplarının akademik başarı son test erişi 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir, (t
Ancak deney grubu akademik başarı son test puanları (x 
grubu akademik başarı son test puanlarına (x =28,75) göre daha fazladır. 

YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin akademik 
başarı ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?" 
şeklinde ifade e 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 

Başarı 
Ön test 

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

"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 

e 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 

Başarı 
Ön test 
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Çizelge göre; kontrol grubunun akademik başarı ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (t

akademik başarı son test ortalama puanları (x 
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

Çizelge göre; Deney ve kontrol gruplarının yaratıcılık son test erişi 
puanları göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir, t =3,2, p<.01. Deney grubu yaratıcılık son test puanları (x 
kontrol grubu yaratıcılık son test puanlarına (x =4,6) göre daha fazladır. 
Aritmetik ortalamalara bakıldığında farklılığın deney grubunun lehine olduğu 
söylenebilir.

."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 

e 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  

Esneklik 

Orijinallik  

Ayrıntılılık 
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Çizelge göre; kontrol grubunun akademik başarı ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (t

akademik başarı son test ortalama puanları (x 
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

Çizelge göre; Deney ve kontrol gruplarının yaratıcılık son test erişi 
puanları göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir, t =3,2, p<.01. Deney grubu yaratıcılık son test puanları (x 
kontrol grubu yaratıcılık son test puanlarına (x =4,6) göre daha fazladır. 
Aritmetik ortalamalara bakıldığında farklılığın deney grubunun lehine olduğu 
söylenebilir.

."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 

e 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  

Esneklik 

Orijinallik  

Ayrıntılılık 
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Çizelge e göre; deney ve kontrol grubu akıcılık son test erişi puanları 
göz önünde bulundurulduğunda; gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmemiştir, (t =1,14, p>.05). Ancak deney grubu akıcılık son test erişi 
puanları (x 3,75) kontrol grubu akıcılık son test erişi puanlarına (x 
göre daha fazladır. Deney ve kontrol grubu esneklik son test erişi puanlarına 
göre, gruplar arasında anlamlı bir farklılık vardır, (t
grubu esneklik son test erişi puanları (x 
test erişi puanları na (x =0,70) göre daha fazladır. Deney ve kontrol grubu 
orijinallik son test erişi puanları göz önünde bulundurulduğunda; 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir, (t
grubu orijinallik son test erişi puanları (x 
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 =2,51, p<.01). Deney grubu ayrıntılılık 
son test erişi puanları (x =2,40), kontrol grubu esneklik son test erişi 
puanlarına x 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 
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 

Çizelge ’ öğrencilerinin yaratıcılık ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir, (t
p<.01). Deney grubu yaratıcılık son test puanlarının (x ), yaratıcılık ön 

puanlarından (x ) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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 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 

Öntest 

Öntest 

Ayrıntılılık Öntest 

Çizelge ’ göre; YAZID tekniği uygulamalarının gerçekleştirildiği deney 
grubunun akıcılık alt boyutu ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilmiştir,(t = 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
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
p<.01). Deney grubunun orijinallik son test puanları (x ), ön test
puanlarına (x ) göre daha fazladır. Deney grubu ayrıntılılık ön test ve 
son test puanları göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir, (t =1,69, p<.01). Deney grubu ayrıntılılık son test puanları 
x ), ayrıntılılık ön test puanlarından (x ) 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 
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 

Çizelge ’ göre kontrol grubu öğrencilerinin yaratıcılık ön test ve son 
test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (t

grubu yaratıcılık son test puanlarının (x ), yaratıcılık ön test 
puanlarından (x ) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.



46  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

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 

Öntest 

Öntest 

Ayrıntılılık Öntest 

Çizelge ’ göre; YAZID tekniği uygulamalarının gerçekleştirildiği deney 
grubunun akıcılık alt boyutu ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilmiştir,(t = 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
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
p<.01). Deney grubunun orijinallik son test puanları (x ), ön test
puanlarına (x ) göre daha fazladır. Deney grubu ayrıntılılık ön test ve 
son test puanları göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir, (t =1,69, p<.01). Deney grubu ayrıntılılık son test puanları 
x ), ayrıntılılık ön test puanlarından (x ) 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 
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 

Çizelge ’ göre kontrol grubu öğrencilerinin yaratıcılık ön test ve son 
test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (t

grubu yaratıcılık son test puanlarının (x ), yaratıcılık ön test 
puanlarından (x ) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
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"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 ’d
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 

Öntest 

Öntest 

Ayrıntılılık Öntest 

Çizelge incelendiğinde; kontrol grubu akıcılık ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir,(t
Kontrol grubunun akıcılık son test puanları (x ), akıcılık ön test 
puanlarına (x ) göre daha yüksektir. Kontrol grubunun esneklik ön test 
ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir, (t
1,24, p>.05). Kontrol grubunun esneklik son test puanları (x 
ön test puanlarına (x ) göre daha yüksektir. Kontrol grubunun 
rijinallik ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır, (t
puanları (x ), orijinallik ön test puanlarına (x ) göre daha 
yüksektir. Kontrol grubunun ayrıntılılık ön test ve son test puanları arasında 
anlamlı bir farklılık yoktur, (t = 1,00, p>.05). Kontrol grubunun ayrıntılılık 
son test puanları (x ), ayrıntılılık ön test puanları (x 
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 problem
verilere Çizelge 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 

Çizelge göre; Deney ve kontrol gruplarının tutum düzeyleri son test 
erişi puanları göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir, t ) 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.

"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 problem lde edilen sonuçlar Çizelge 

’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

Çizelge göre; deney grubunun tutum düzeyleri ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir, (t
Deney grubunun tutum düzeyleri son test ortalama puanları (x 
tutum düzeyleri ön test puanlarına (x =100,65) göre daha yüksektir. Bu 
veriler doğrultusunda farklılığın deney grubunun lehine olduğu söylenebilir.

. "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 

lde 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
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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 
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Bağımlı Gruplar İçin t-Testi Sonuçları

Değişken Grup N     S sd t p 
Tutum Ön Test

Çizelge göre; deney grubunun tutum düzeyleri ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir, (t
Deney grubunun tutum düzeyleri son test ortalama puanları (x 
tutum düzeyleri ön test puanlarına (x =100,65) göre daha yüksektir. Bu 
veriler doğrultusunda farklılığın deney grubunun lehine olduğu söylenebilir.

. "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 

lde 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
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Çizelge 4'e göre; kontrol grubunun tutum düzeyleri ön test ve son test 
puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (t
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 

başarı, yaratıcılık ve tutum düzeyleri üzerindeki etkisinin 
incelendiği bu çalışmada, araştırmaya ait bulgular doğrultusunda ulaşılan 
sonuçlar şu şekildedir:

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
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 

YAZID tekniği, deney grubu öğrencilerinin İngilizce dersi akademik 
başarı düzeyleri üzerinde etkili olmuştur. Yabancı Dil (İngilizce) dersi 
programına dayalı öğretimin yapıldığı, kontrol grubu öğrencilerinin 
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.

 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 

arı 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. 

 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

işi 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
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, 

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.
kullanılarak elde edilen sonuçlara göre; YAZID tekniğinin yabancı dil 
(İngilizce) dersinde kullanımının öğrencilerin akademik başarı düzeyleri 
üzerindeki etkisi anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. Anc
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 sürülmekte
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olumlu etkiye sahiptir. YAZID tekniğinin uygulandığı deney grubu 
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yapıldığı kontrol grubunda yer alan öğrencilerin yaratıcılık ön test ve son test 
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yüksek olduğu görülmektedir ancak ön test ve son test puanları arasındaki 
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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

işi 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
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, 

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.
kullanılarak elde edilen sonuçlara göre; YAZID tekniğinin yabancı dil 
(İngilizce) dersinde kullanımının öğrencilerin akademik başarı düzeyleri 
üzerindeki etkisi anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. Anc
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 sürülmekte
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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. 

. 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 
çi eğitimler sırasında öğretmenlere yönelik bilgilendirme ve örnek 

uygulamalar yapılması önerilmektedir.
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1. Giriş 
yapısındaki geçiş metali (TM) nitritleri, yüksek erime 

noktaları, yüksek sertlikleri ve oksidasyon dirençleri nedeniyle kesici aletler, 
optik kaplamalar, manyetik depolama cihazları, jeneratörler, difüzyon 

gibi çok sayıda uygulamaya sahiptir (Wu ve 
diğ., 2005). Stampfl ve diğerleri (2001), 

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 

N, 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, 

blende (B3) yapılarındaki ZrN ve HfN malzemelerinin stabilite analizi, 
yapısal ve elastik özellikleri Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi kullanılarak rapor 
edilmiştir (
oksitler ve oksinitritlerin atomik yapı, stabilite ve elektronik özellikleri ilk 
prensip hesaplamaları yapılarak sunulmuştur (Bazhanov ve diğerleri, 2009).

Görüldüğü üzere, ZrN malzemesinin mekan
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 1996
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 

kileşim; 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
(Monkhorst ve Pack 1976) kullanılarak değişik k sayıları için tekrar öz
uyumlu hesaplar gerçekleştirilmiştir. NaCl ve CsCl yapılarındaki ZrN 

çin toplam enerjinin optimize edildiği k nokta sayısı 
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12x12x12’dir. eV değerine 
ulaşana kadar iterasyon tekrarlanmıştır. 
konfigürasyonlarının elde edilmesinden sonra, hacmin fonksiyonu olara
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 

   üçüncü mertebeden Birch
fit edilmesiyle her bir yapının örgü 

parametresi, bulk modülü ve bulk modülünün basınca göre türevi şeklin
ifade edilen EoS parametreleri elde edilmiştir. 

elastik sabitlerini belirlemek için sistemin              
vektörlerine zorlanma uygulanarak, zorlanma sonucu deforme olmuş 

            ilkel vektörleri,

(  )  ( )  ( ⃡   ⃡) 

eşitliği ile hesaplanmıştır.  ⃡  ⃡
Zorlanmış bu sistemin toplam enerjisi aşağıdaki gibi Taylor 

serisine açılabilir:

∑ ∑

  sırasıyla zor ve zorlanma tensörleridir.  sırasıyla 
deformasyon sonrası ve deformasyon öncesi sistemin hacmidir. 

ilişkil
     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 

  
olarak hesaplanan toplam enerji verileri üçüncü mertebe bir polinom 
fonksiyona fit edilmiştir. Bu fitin, ikinci dereceli katsayısı bize elastik sa
hakkında bilgiyi verir. 

3. Bulgular 

CsCl yapılarındaki ZrN’nin molekül başına toplam enerjisinin 
hacme göre değişimi Şekil 1’de verilmiştir. Görüldüğü üzere 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 
 lmiş olup küçük bir farkla deneysel değerle uyumludur. 
Ayrıca bulduğumuz örgü sabiti,     olan DFT çalışmalarıyla 

Hao ve diğ., ve diğ., ) oldukça uyum içindedir. 
yapısının bulk modülü değeri deneyden ( sen ve diğ., 1979
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farklılık gösterirken, CASTEP kodunun kullanıldığı ilk prensipler 
çalışmasındaki Hao ve diğ., değerle gayet tutarlıdır. Bulk modülünün 
basınca göre türevi (  = 4,11), 4,18 olan önceki çalışma ile (Hao ve diğ., 

) karşılaştırılabilecek düzeydedir. CsCl yapısına geçildiğinde, 0 GPa 
basınçta hesaplanan     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 (   
edildiği Gibbs serbest enerjileri elde edilmiştir. Simülasyonlarımız 0 K 
sıcaklıkta yapıldığından        
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., ) ile ve aynı 
çalışmadaki teorik sıra ile uyumludur.

ZrN malzemesinin mekanik kararlılığını anlamak içi
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 

lenmiştir. Deforme edilen  ve CsCl yapılarındaki ZrN 
 = ±0,03, 

±0,02, ±0,01) göre değişimi Şekil 3’de gösterilmiştir. Bu şekilden elde edilen 
veriler üçüncü derece bir polinom
derecedeki katsayısından elastik sabitleri hesaplanmıştır.   

Kübik kristal    olmak üzere üç bağımsız elastik sabitine 
sahiptir. Bunlar, bulk modülü          3 ve iki kesme modülü   
       ’ten elde edilir. ZrN malzemesinin NaCl ve CsCl yapılarına 

   elastik sabitleri için elde edilen sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 
Literatürde sadece 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, 

ve diğ. ve teorik değerlerle ve diğ.
diğ., 2011 kıyaslanabilir düzeyde Tablo 3’te görüldüğü üzere NaCl ve CsCl 
kübik yapıları için hesaplanan elastik sabitleri,                  

   > 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 

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 Hill (VRH) yaklaşımı 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 

n zorun aynı olduğu varsayılarak bu modüllerin minimum 
değerleri teorik olarak elde edilmektedir. VRH yaklaşımı kullanılarak kesme 
ve bulk modülü sırasıyla   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 

lent 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 

 Young modülü ve  Poisson oranı, malzemenin sertliğin
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 

yapısı için hesapladığımız izotropik mekanik özelliklerin sonuçları, 

Banu’nun (2014) sonuçlarına kıyasla, Fulcher ve diğerlerinin 
yaptığı   ab initio hesaplaması ve deneysel çalışma sonucuyla (

diğ., ) 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 v   enine ses hızı, malzemenin izotropik 
kesme modülü  ve bulk modülü  ’den elde edilir.   boyuna ses hızı, 

( )

eşitliği kullanılarak elde edilir.   ses hızı ise

( )

şekilde ifade edilir. Bu eşitliklerde  kütle yoğunluğudur. 
Polikristal malzemenin ortalama ses hızı ise
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eşitliğinden hesaplanır.
  ortalama ses hızı elde edildikten sonra aşağıda verilen 

formül aracılığıyla Debye sıcaklığı hesaplanmıştır:

    
 [
  
  (

   
 )]

 
 
                                                              

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

NaCl ve CsCl fazlarındaki ZrN malzemesinin hesaplanan dalga hızları ve 
Debye sıcaklıkları Tablo 5’te verildi. Buradan, NaCl fazının Debye sıcaklığı 

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. fazlarındaki ZrN’nin
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. (B1) ve CsCl (B2) yapılarındaki ZrN malzemesinin taban 

durum özellikleri. Tabloda örgü parametreleri, bulk modülü 
modülünün basınca göre türevi  listelenmiştir.  

Bu çalışma

Diğer Hesaplamalar

Bu çalışma

Diğer Hesaplamalar

Christensen ve diğ., 1979 Hao ve diğ., 
ve diğ.,  

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

Yapılar Zorlanma Bileşenleri   ⁄

ε = ε = ε =δ )δ

ε = δ, ε δ, ε = δ δ )δ + O(δ

ε = δ δ ), ε = δ δ +O(δ
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Tablo 3. yapılarındaki ZrN malzemesinin elastik
sertlik katsayıları     

         
Bu çalışma

Diğer 

Bu çalışma

Diğer 

ve diğ. Hao ve diğ., 2011
Tablo 4. ZrN polikristalinin VRH yaklaşımı kullanılarak elde edilen izotropik 

bulk modülü  (GPa) ve kesme modülü  (GPa), Young modülü  
Poisson oranı  

            ⁄   
Bu çalış.

çalışmalar

Bu çalış.

Uglov ve diğ., Fulcher ve diğ., 
Tablo 5. malzemesinin izotropik elastik modüllerinden hesaplanan 

      (m/s) ses hızları ve Debye 
sıcaklığı    

        
Bu çalışma

Bu çalışma



64  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

Tablolar 
Tablo 1. (B1) ve CsCl (B2) yapılarındaki ZrN malzemesinin taban 

durum özellikleri. Tabloda örgü parametreleri, bulk modülü 
modülünün basınca göre türevi  listelenmiştir.  

Bu çalışma

Diğer Hesaplamalar

Bu çalışma

Diğer Hesaplamalar

Christensen ve diğ., 1979 Hao ve diğ., 
ve diğ.,  

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

Yapılar Zorlanma Bileşenleri   ⁄

ε = ε = ε =δ )δ

ε = δ, ε δ, ε = δ δ )δ + O(δ

ε = δ δ ), ε = δ δ +O(δ

Ismahan DÜZ, S. Ozdemir KART                  65 

Tablo 3. yapılarındaki ZrN malzemesinin elastik
sertlik katsayıları     

         
Bu çalışma

Diğer 

Bu çalışma

Diğer 

ve diğ. Hao ve diğ., 2011
Tablo 4. ZrN polikristalinin VRH yaklaşımı kullanılarak elde edilen izotropik 

bulk modülü  (GPa) ve kesme modülü  (GPa), Young modülü  
Poisson oranı  

            ⁄   
Bu çalış.

çalışmalar

Bu çalış.

Uglov ve diğ., Fulcher ve diğ., 
Tablo 5. malzemesinin izotropik elastik modüllerinden hesaplanan 

      (m/s) ses hızları ve Debye 
sıcaklığı    

        
Bu çalışma

Bu çalışma



66  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 



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 

 

  

                                                           

Nutrition and Dietetics, MARDİN/Turkey.



68  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 



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; 

ar 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 

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 

1991; Künsch ve ark. 1999; 
2003) Yabani yenilebilir mantarlar beslenme ve farmakolojik özellikleri 
bakımından diyetimizde giderek daha önemli hale gelmektedir (Bobek ve 

ntarlarda 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, 
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
fraksiyonundaki % yağ asitdi içeriğinin saptanması amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOT 

Makrofunguslar 
Çalışmada kullanılan yenilebilen mantarlar, 2018 Nisan Mayıs aylarında 

yapılan arazi çalışmalarından sağlandı. Mardin Artuklu Üniver
Biyokimya Araştırma Laboratuvarı’nda  saklanan örneklerin 

tanısı yaygın olarak kullanılan anahtar ve eserler (Chang and Miles (2004), 
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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 
metanol (2:1v/v) karışımı ile ekstrakte edildi. Ekstraksiyondan 

tabaka kromatografisi kullanılarak fosfolipit ve triaçilgliserol fraksiyonları 
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. 
kullanılak ağ 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 º

–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, 

ºC da, bekleme süresi, 2 dakika; 210 ºC’ye 2 ºC/dakika, bekleme süresi 20 
rlendi. 1 μL enjekte edilen mantarların yağ asitleri, standart 

olarak yağ asitlerinin metil esterleri karışımı (Sigma
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 
Armillaria tabescens Sürgücü, Mardin

Amanita vaginata,  Armillaria tabescens  Agrocybe aegerita türlerinin total 
 TG PL fraksiyonundaki yağ asitlerinin % içerikleri Tablo 2, 3, 4’te

genel olarak yüksek oranda bulunan yağ asitleriydi. Çalışmada bu yağ 
asitlerinden linoleik asit en fazla sırasıyla Armillaria tabescens
Agrocybe aegerita Amanita vaginata ) türlerinde 
bulunmaktadır. Makrofunguslarda aralığında total doymamış 
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BULGULAR 
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yapılan arazi çalışmalarından sağlandı.Yabani mantarlar ve elde edildikleri 
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Tablo 1. Kullanılan Mantar  Tür Adları ve Toplandığı Yerler
Mantar Tür Adı Toplandığı Yer
Amanita vaginata Ömerli, Mardin
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Armillaria tabescens Sürgücü, Mardin

Amanita vaginata,  Armillaria tabescens  Agrocybe aegerita türlerinin total 
 TG PL fraksiyonundaki yağ asitlerinin % içerikleri Tablo 2, 3, 4’te

genel olarak yüksek oranda bulunan yağ asitleriydi. Çalışmada bu yağ 
asitlerinden linoleik asit en fazla sırasıyla Armillaria tabescens
Agrocybe aegerita Amanita vaginata ) türlerinde 
bulunmaktadır. Makrofunguslarda aralığında total doymamış 
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yağ asidi ve % 15,19 Amanita vaginata
) en yüksek, Armillaria tabescens (% 10.13) ise en düşük total tekli 

MUFA oranına sahip olan türler olarak belirlendi.  Armillaria tabescens’ten 
en yüksek PUFA ( oranı 

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 

ndi içinde değerlendirilmiştir.



72  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

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. 
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. 
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 
eri, PUFA: Aşırı Doymamış Yağ Asitleri.

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

,2014, Ribeiro ve ark., 2009; Gürsoy 
ve ark., 2009; Sarıkurkcu ve ark., 2008; Gürsoy ve ark., 2010).  Üstün, (2011)  
yapmış olduğu derleme çalışmasında 
aralığında değişen doymamış yağ asidi değerleri ve % 9,57 ile % 43,07 

alığında 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
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.

Teşekkür 
Çalışma, Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü 

(MAÜ 15 04) tarafından desteklenmiştir. 
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GİRİŞ 
Bir nanopartikül 10 ila 1000 nm arasında değişen mikroskopik bir 

parçacıktır 
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 

diğerleri, 2018) Son yıllarda nanoteknoloji alanı, bilimsel araştırma ve 
uygulamalar açısından muazzam bir gelişme göstermiştir 

. Günümüzde nanopartiküller yaygın olarak kullanılmaktadır 

Nanopartiküllerin sentezi üç yöntemle gerçekleştirilmiştir. Bunlar 
kimyasal, fiziksel ve biyolojik yöntemlerdir 

üllerin 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, 

. 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 

malarda olmak üzere ayırt edici özelliklere sahiptir (Khan ve diğerleri, 
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 yöntemlerdi
(Khamhaengpol ve Siri, 2017; Ping ve diğerleri, 2018) Gümüş 
nanopartiküllerin (AgNP) biyolojik yöntemle sentezi için bakteriler, 

ları kullanılır 
diğerleri, 2018)

Gümüş nanopartiküllerin uygulanma alanları tarımda, tekstil 
endüstrisinde gıda endüstrisinde kullanılmasının yanı sıra 
biyosensör, kimyasal reaksiyonlarda katalizör, nonlineer
reseptör, antimikrobiyal ajan, tıbbi cihazlar için antiseptik ve 

geniş ölçüde kullanılmıştır 
2018; Ping ve diğerleri, 2018) Gümüş nanopartikülle

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, 
Ayrıca Hint tıp sisteminde kullanılmakta olan birçok antikanser bitkileri, ilaç 
etkinliğini arttırmak için Gümüş nanopartikülleri (AgNP) sentezlemek için 
kullanılmıştır AgNP’lerin 
antimikrobiyal özelliği, AgNP yüzeylerinin güçlü oksidatif
gümüş iyonlarının biyolojik ortamlara salınmasından kaynaklanır 
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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, 201

Gümüş nanopartikülleri cazip kılan güçlü antimikrobiyal etkiye sahip 
olmalarıdır. Gerçekleştird ğimiz bu çalışmamızda, AgNP'lerin sentezini Ag

iyonlarına indirgenmesinde Solanum melongena bitkisi ekstraktı 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda beş farklı canlı üzerinde minimum 

konsantrasyonu metodu ile antimikrobiyal etkisi araştırılmıştır.

MATERYAL ve METOD 

Solanum Melongena Bitki Yaprak Özüt ve Gümüş Nitrat 
(AgNO3) Çözeltisinin Hazırlanması  
Diyarbakır Bismil ilçesinin Yuvacık öyünde toplanan Solanum 

Melongena yeşil yaprakları toplandı. Musluk suyu ile yıkama işlemi 
yapıldıktan sonra bir kaç defa distile su ile yıkama yapıldı. Kurutulan 
yapraklar özüt hazırlama öncesinde küçültüldü alınıp 250 ml distile su 
ile karıştırılıp kaynatılmaya bırakıldı. Kaynama sonrası oda koşullarında 
soğutulup süzme işlemine tabi tutuldu. Alfa aesar marka 99 % saflıkta gümüş 

) kullanılarak 1 mM sulu çözelti hazırlandı.

Sentez ve Karakterizasyon 
100 ml özüt ve 400 ml AgNO çözeltisi karıştırılıp oda koşullarında 

saat süre boyunca bekletildi. Renk değişimi zamana bağlı olarak değişir
eğişim 90 dakika boyunca gözlendi. Perkin 

kullanılarak oluşan renk değişimi için absorbans 
değerleri incelenerek AgNP’lerin varlığı k
Elmer Spektrum One cihazı kullanılarak
fitokimyasalları değerlendirmek için fonksiyone Sıvı 

ki 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 
kontrollü X ışını diftraktometresi (EDX) ile partiküllerin element 
kompozisyonu değerlendirildi Taramalı Elektron M

verileri ile morfolojik görüntüleri incelendi. RadB
kontrollü X ışını diftraktometresi (XRD) analiziyle partiküllerin kristal yapısı 
değerlend Scherrer eşitliği kullanılarak 
yapıldı cihazı kullanarak TGA DTA ile de partikülle
bozunma sıcaklık değerleri k
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Gümüş Nanopartiküllerin Antimikrobiyal Etkisinin 
İncelenmesi 
Partiküllerin 

Candida albicans mayası üremeleri üzerindeki 
baskılayıcı etkileri mikro dilusyon yöntemi kullanılarak, İ

(MİK) belirlendi. Mikroplaka kuyucuklarına muller 
elde edilen partiküllerden hazırlanan çözeltiden uygun 

andardı 0.5 
göre ayarlanmış mikroorganizma karışımı 

C de bir gece üremeye bırakıldı. Karşılaştırma yapmak için 
için için ise

için sulu çözeltisi 
kullanılarak bunlarında MİK değerleri incelendi.

BULGULAR VE TARTIŞMA 
is spektroskopisi analizinde farklı 

larda alınan örneklerle gümüş nanoparçacıklarının 
oluşumu renk değişimine bağlı olarak gözlemlendi. Beş saat sonra

iyaha dönüştüğü rapor edildi
absorbansın yaklaşık nm olduğu belirlendi (Şekil 

                      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
Solanum 

Melongena yaprak özütü n fonksiyonel grupların 
sentezinde rol aldığını tespit etmek için kullanılmıştır. 
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Şekil 2. Solanum Melongena bitkisinin yaprak özütünün FT

Çalışmada kullanılan Solanum Melongena yaprak özütü 
yüzeyinde bulunan 
asimetrik esneme bandı, 2119 cm deki kuvvetli asimetrik esneme bandının 

C≡C ve C≡N grubuna ait olduğu amid I bandına ait ve karbonil C=O 
fonksiyonel grublarına ait 1624 cm bandındaki fonksiyonel gruplar 
üzerinde gerçekleştiğini söyle Benzer çalışmalarda da bu 
fonksiyonel gruplar üzerinde sentezin gerçekleştiği söylenebilir

(Baran, M.F., Koç, A., ve Uzan, S., 2018)
Solanum melongena yaprakları ile sentezlenmiş AgNP'lerin XRD faz 

ve kristal yapı analizinin değerlendirilmesi Şekil 3'de gösterilmek
Gümüş nanopartiküllerin küresel yapılarının (111), (200), (220) ve (311) 
yansımaları 2θ’ya göre 38.36, 42.94, 64.84 ve 76.84’de hesaplanmıştır
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Şekil.3. Yeşil Yöntemle Sentezlenmiş AgNP’lerin XRD spekturumu

 
Scherrer's eşitsizliğinden

D Kλ /(β cosθ) (1)
AgNP'lerin elementel yapıda ve küresel kristal yapıda olduğu tespit

edilmiştir. Debye
olarak hesaplanmıştır.

Solanum Melongena yaprakları özütünden elde edilen 
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 Nanopartikülleri
Analizlerinin Gürüntüleri

Yapılan diğer nanopartikül sentezindeki veriler ile uyuşmaktadır

EDX sonuçları incelendiğinde ümüş 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 
DTA eğrisinde de bozunmanın kademesinde en yüksek 

ayrışma sıcaklığını belirtir (Şekil 6 DTA bulguları sonucunda 
AgNP’lerin 10 C arasında maddenin bozunma C/dak ısıtma 
hızıyla N atmosferinde 20 mL/dak akış hızıyla analiz edildi
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Şekil 6. Sentezlenen AgNP’lerin TGA–

 
Sonuç olarak maddenin yüksek sıcaklıklarda bile kararlı yapıda olduğu 

. Benzer çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir

AgNP’lerin anti obiyal etkileri mikroorganizmaların sürekli kullanılan 
antibiyotiklere direnç geliştirdiğinden her geçen gün daha da önemli hale 

(de Jesús Ruíz López, Larrañaga, Estévez, & 
Pérez, 2017) u çalışmada

AgNP’lerin mikroorganizmalar üzerinde üremeleri üzerinde 
olumsuz etki gösterip baskı kurdukları yapılan araştırmalarda ortaya 
konulmuştur
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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

oz
iti

f S. aureus 
ATCC 29213 

S.pyogenes 
ATTC 19615 

0.016 2.65 1 

0.016 1.32 1 

G
ra

m
 

N
eg

at
if 

E. coli 
ATCC25922 

P.aeruginosa 
ATCC 27853 

0.002 0.66 2 

0.008 0.66 2 

Fu
ng

i 

C. albicans 0.007 0.66 2 

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

SONUÇ 
Nanopartiküllerin üretimi için çevre dostu sentez yöntemleri, 

içermemeleri, ucuz ve sentez sürecinin daha basit olması bu 
çalışmalara önem katmıştır.  Sentezlenen AgNP’lerin karakterizasyonu için 

DTA cihazları kullanılarak partiküllerin 
yapısı aydınlatıldı. AgNP’lerin antimikrobiyal aktivitesi için gram poz
gram negatif bakteriler ve funguslar kullanıldı. Sonuç olarak etkili bir 
antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları günümüzde kullanılan 

ernatif olarak kullanılabilir oldukları görüldü. AgNP’lerin 
kullanım alanlarının oldukça fazla olmasından dolayı sanayi ve ilaç alanın
etkin biçimde kullanılabilirliğini öngörmekteyiz.

TEŞEKKÜR 
Bu çalışmayı MAÜ.BAP.18.SHMYO.040 nolu proje ile destekleyen Mardin 

Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi’ne teşekkür ederiz.
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GİRİŞ 
Nanopartiküllerin günümüzde kullanım alanları oldukça yaygınlaşmıştır. 

nanopartiküller tıpta, elektronikte, fotoğrafçılıkta, materyal 

oremidasyon ve atıksu gideriminde kullanılmaktadır
nanopartiküllerin sentezinin kolay olması, ekonomik oluşu ve 

çevre dostu olmasından dolayı bitkisel kaynakların nanopartikül sentezi için 
kullanımı giderek artmaktadır
yöntemlerle nanopartiküllerin sentezi
kullanılmasından dolayı biyolojik yöntemler dezavantajlıdır

Gümüş 
nanopartiküller mikrobiyal aktivite gösterdikleri yapılan bazı 
çalışmalarda ortaya konulmuştur

rçekleştirdiğimiz bu çalışmada Capsicum Annuum bitkisinin yaprakları 
kullanılarak gümüş nanopartiküllerin ( 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 Bahçesinde yetiştirilen Capsicum 

Annuum bitkisi toplandı. Bitkinin yaprakları önce çeşme suyu ve ardından 
distile su ile yıkanarak oda koşullarında kurutulmaya bırakıldı. 

yapraklar öğütüldükten sonra distile su ile kaynatıldı
sıcaklığında soğumaya bırakıldı. Ardından özüt önce süzgeç 

kâğıdında süzüldü. Daha sonra 1 süzgeç ğıdı kullanılarak 
süzme işlemi yapıldı ve kullanılmak üzere C’de saklandı

Marka katı (saflık % kullanılarak mM’lık çözelti 
hazırlandı.

Gümüş Nanopartikülün Sentezi, Karakterizasyonu ve 
Antimikrobiyal Aktivitenin İncelenmesi 
Yaprak özütü ve AgNO çözeltisi 1:4 oranında karıştırıldı ve birkaç dakika

içinde renk değişimi gözlendi. Daha
pektrofotometre cihazı ile nanopartiküllerin oluşumu ve varlığı izlendi. 

Ardından . santrifüj işlemi 
yapıldı. küller kurutulduktan sonra RadB
DMAX II bilgisayar kontrollü X ışını aramalı 

Perkin Elmer Spektrum One cihazı ile
cihazında ise TGA DTA analizleri yapılarak 

n gümüş nanopartiküllerin kterizasyonu yapıldı.
partiküllerin

Escherichia coli ATCC 25922 P.aurogenes, Staphylococcus 
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aureus ATCC 29213, S.Pyogenes Candida albicans mayası 
üzerinde antibakteriyel ve antifungal 
yöntemi ile u (MİK) belirlendi. 

klarına muller Hilton besiyeri, Mc Farland 
konsantrasyonuna göre ayarlanmış mikroorganizma karışımından ve 

AgNP çözeltisinden uygun konsantrasyonlarda eklenerek 37 °C’
inkübasyona bırakıldı

BULGULAR ve TARTIŞMA 
partikül için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Son 

iyolojik yöntemler gibi gümüş nanopartiküllerin 
bitki özütleri kullanılarak gümüş nanopartiküllerin sentezi daha fazla 

popüler hale gelmiştir Capsicum Annuum
yapraklarından elde edilen özüt ve AgNO çözeltisi karıştırıldıktan birkaç 
dakika sonra plazma yüzeyindeki titreşimlerin meydana gelmesi ile 
AgNP’lerin oluşumunu gösteren koyu kahve renk değişimi gözlendi

. Yaptığımız çalışmada 
literatürdeki gibi renk değişimi yaklaşık 45 dakikada sarı ren
rengine dönüştüğünü pekroskopi ölçümlerinde maksimum 
absorbansın olduğu görüldü (Şekil 1).  A. İndica bitki özütü ile 
yapılan sentez 0 nm maksimum absorbans bulunmuştur

Brassicaceae cultivars bitkisi ile yapılan başka bir çalışmada ise 
nm bulunduğu belirtilmiştir 

Nanopartikül sentezinde elde ettiğimiz sonuçlar diğer çalışmalarla 
karşılaştırıldığında uyumlu olduğu görülmektedir.

Şekil 1. spektrokopisinde AgNP’lerin zamana bağlı olarak oluşumu,
UV spektrofotometresinde sentezlen AgNP’

spektroskopisinde nanopartikül 
fonksiyonel grupların belirlenmesinde kullanılmıştır. AgNP’le
analizinde indirgemede görev alan l gruplar değerlendirildiğinde 

de ki kaymalar indirgemede sırası ile 
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grupların aktif rol alabileceği düşünülmektedir (Şekil 2). 
Brassicaceae cultivars özütü ile yapılan sentez çalışmasında benzer gruplar 
değerlendirilmiştir . Bir diğer çalışmada 
Mimusops elengi sonuçlar

 
Şekil 2. Capsicum Annuum itki özütünün UV

 
Elde edilen nanopartiküllerin kristal yapısı gümüş elementine ait 

(200), (220) ve (311)’de bulunan piklerin 2θ’daki değerleri 38.08
(Şekil 3). 

 
Şekil 3. Elde edilen gümüş nanopartiküllerin XRD Kromotogramı

 
AgNP’lerin kristal boyutları ise eşitliği            [D Kλ/(β 

cosθ)] kullanılarak dı. Benzer çalışmalarda 
sentezlenen gümüş nanopartiküllerin 2θ’daki değeri 
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asında olduğunu belirtmişlerdir . Başka 
bir çalışmada Calotropis procera çiçeği bitkisinden sentezlenen 
nanopartiküllerin kristal boyutunun 35 nm olduğunu belir ilmiştir.

Şekil.4. Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerin SEM Analizlerinin Gürüntüleri

Şekil 5. AgNP’lerin SEM EDAX sonuçları 

AgNP’lerin SEM analizi nanopartiküllerin morfolojik yapısı hakkında bilgi 

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  özütü ile yapılan çalışmada elde edilen 
AgNP’lerin küresel görünümlü oldukları belirtilmiştir çok 
araştırmacı tarafından, sentezlenen AgNP’lerin küresel yapıda olduğundan 
söz edilmektedir

Gümüş nanopartiküllerin 30 C de TGA ve DTA sonuçları 10 
ısıtma hızıyla N akış hızıyla analizi yapıldı
eğrisi, sıcaklığın karşısında nanopartiküller kütle kaybını belirtir ve DTA 
eğrisi ise bozulmanın her kademesinde en yüksek ayrışma sıcaklığını gösterir
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C’deki yüzde ’lik kütle kaybının nedenin nemden 
kaynaklandığı, 82 ’de yüzde ’lık kütle kaybının 
dehidratlaşmasından meydana geldiği, 227 C’de kütlece yüzde 
7.54’lük kütle kaybının bitki ekstraktında var olan 

kaynaklanan kütle kaybı olduğu ve C’de
kütle kaybının ise nanopartikülün yavaş yavaş bozulduğunu gö
(Şekil 5). Benzer çalışmalarla uyumlu olduğu ve sonuçların birbiriyle 
bağlantılı olduğu görülmektedir 
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Tablo 1. Sentezlenmiş gümüş nanopartiküllerin (AgNP'ler) (mg mL ), gümüş 
nitrat çözeltisi ve vankomisin, flukonazol, colistin antibiyotiklerinin  S.aures, 
S.pyogenes,  P.aeruginosa mikroorganizmları üzerinde

MİK değerleri.
Organizma AgNPs Gümüş nitrat Antibiyotik

Gr
am

 P
oz

it
if S. aureus 

ATCC 29213 

S.pyogenes 
ATTC 19615

Gr
am

 N
eg

at
if E. coli 

P.aeruginosa
ATCC 27853 

Fu
ng

i

C. albicans 

SONUÇ 
Capsicum annuum bitkisi ile yeni ve etkili bir yöntem ile gümüş iyonlarını 

indirgemede kullanıldı. Bu çalışmamızda Oda sıcaklığında AgNP'ler
için hiçbir enerji kullanılmadan yapılmıştır. AgNP'lerin oluşumu, sarı renkten 
kahverengiye doğru belli zaman aralığında UV
belirlendi. Sentezlenen AgNP'ler aylarca bekletilmesine karşın yapısında bir 
değişiklik görülmediği için nanopartikülün ne kadar kararlı olduğu 

laşılmaktadır. Elementel yapıda sentezlenen AgNP'lerin varlığı, XRD ve 
leriyle doğrulandı. Ayrıca çalışmal

DTA analizi yapılarak nanopartiküllerin 
dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaptığımız bu çalışmada 

partiküllerin antimikrobiyal etkisinin oldukça fazla olması 
bununda tıp ve medikal sanayinde kullanılabilirliği görülmektedir.
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GİRİŞ 
Dünyada son zamanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerin endüstriyel 

kullanımı hızla artmakta, bu bitkiler sadece bitkisel ilaç sanayinde değil aynı 
zamanda gıda, parfümeri, kozmetik, baharat, bitki çayı, esans, bitkisel boya, 
şeker, sabun, dişmacunu, deterjan kokulandırıcı olarak endüstriyel
sektörlerde, ayrıca insektisit eldesi ve biyoherbisit olarak kullanımı yanında 
hayvan yemleri ile diyet ürünlerine katkı maddesi olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca bahçe ve peyzaj alanları ile erozyon 
kontrolünde de kullanım alanı bulmaktadır. 

Tüm dünyada doğal yöntemlerle tedavi diye adlandırılan tamamlayıcı 
tıbba ilgi giderek artmaktadır. Artan bu ilgiye paralel olarak doğal tedavide 
kullanılan bitkilere ve bunlardan elde edilen aktif maddelere olan talep de 
yükselmektedir. Çoğu kez alternatif tıp, geleneksel tıp ya da tamamlayıcı tıp 
adı altında yapılan bu uygulamalar, bitkisel tıbbi ürün ticaretinde giderek 
yükselen bir pazar oluşmasına yol açmıştır. Gıda takviyeleri olarak 
tanımlanan bu ürünlerin oluşturduğu pazarın değeri giderek artmaktadır 
(Ersöz  Bitkisel ürünler ve ilaçlar dünya genelindeki ekonomik 
durgunluğa rağmen son on yıl içerisinde kayda değer büyüme göstermiştir.
Tıbbi bitkiler piyasasının 2000’li yıllarda yıllık yaklaşık 60 milyar dolar olan 
ticaret hacminin (Bayram, Kırıcı, Tansı, Yılmaz, Arabacı, Kızıl ve Telci, 2010), 
ıbbi bitkisel ürün ve ilaçların global pazarının, yaşlanan nüfus, genel sağlık 

ve refah konusunda bilinçli tüketicinin artması ile hız kazanarak 2017’de 107 
milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. 

İlk çağlardan beri, insanoğlu beslenmek için, doğada mevcut olan besin 
maddelerinden faydalanma ve daha sonra planlı bir şekilde üretme yolunu 
seçerken, hastalık etmenlerine karşı da kendini korumak için çeşitli 
yöntemler geliştirmiştir. Bu koruma bilinci, insanların başlangıçta 
içgüdülerine dayanan bir usul halinde belirmiş, aradan geçen yıllarda, 
çevresinde bulunan biyotik ve abiyotik faktörleri kendi tedavileri için 
kullanma yoluna gitmişlerdir. Günümüzde ise, bu içgüdüsel bir yaklaşım 
değil, bilinçli bir şekilde yararlanma durumu haline gelmiştir (Tulukçu ve 
Sağdıç, 2011). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kayıtlarına göre dünya nüfusunun 
büyük bir bölümü (% 70 80) tedavi veya korunmak amacıyla geleneksel 
tıptan yararlanmaktadır. Bu amaçla yararlanılan tıbbi bitki türünün
kadar olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 21.000 
bitki türü ilaç hazırlamak için uygun bulunmuştur (Başaran, 2012). Ayrıca, 
gelişmiş ülkelerde reçeteli ilaçların yaklaşık % 25’ini bitkisel kökenli etken 

rezerpin, kinin, aspirin vb.) oluşturmaktadır 

Tıbbi ve aromatik bitkilerde ürün doğadan toplama ve kısmen de kültürü 
yapılarak sağlanmaktadır. Bitkilerin devamlı olarak doğadan bilinçsizce 
toplanması doğal floranın bozulmasına, nadir ve endemik bitki türlerinin yok 
olmasına ve erozyonun artışına neden olmaktadır (Özhatay ve Atay, 1997). 
Ülkemizde Ege, Marmara, Akdeniz, Doğu Karadeniz ve GDA bölgelerinde 
özellikle defne, keçiboynuzu, adaçayı, biberiye, kuşburnu, ıhlamu



104  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

meyan kökü ve ardıç kabukları başta olmak üzere birçok bitki doğal 
vejetasyondan toplanmaktadır (Bayram ve ark. 2010). Doğadan, bitkilerin 
populasyonlarına zarar vermeden kontrollü olarak ve belirli gelişme 
dönemlerinde yapılan toplamalar sonuc homojen ürünler elde edilebilir. 
Fakat günümüzde toplanan ve satılan bitkilerde herhangi bir 

Doğadan bitki toplamalarının alternatifi ise bu bitkilerin kültüre alınarak 
tarımının yapılmasıdır. Ülkemizde az sayıda tıbbi ve aromatik bitkinin 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Haşhaş, kimyon, kırmızı biber, anason ve kekik, 
yağ gülü, rezene, nane ve maydanoz en fazla yetiştiriciliği yapılan tıbbi ve 
aromatik bitkilerdendir. Bu bitkilerle birlikte dereotu, çörekotu, lavanta
adaçayı, şerbetçi otu, çemen, oğulotu, fesleğen, kişniş, kapari ve safranın 
kültürü yapılan alanları artmaya başlamıştır.  Ayrıca ülkemiz kekik, defne 
yaprağı, anason, kimyon gibi bitkilerde ham bitki ihracatında ve gül yağı gibi 
uçucu yağ üretimi ve ihracatında ilk sıralarda yer almaktadır (Anonim, 2016). 
İhtiyaç duyulan bitkiler ile yurdumuz ekolojisinde yetişmeyen bitkiler ise 
ham drog veya işlenmiş ürün olarak ithal edilmektedir. 

Marmara Bölgesi’nin güneyinde yer alan Bursa İli, iklim özelliklerinin 
uygun olması ve büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle tıbbi ve aromatik bitkiler 
üretimi ve ticareti açısından avantajlı konumdadır. İl’de çörekotu, anason, 
kekik, reyhan, kudret narı, maydanoz, dereotu, roka ve tere gibi gibi bazı tıbbi 

in yetiştiriciliği yapılmaktadır. AB hibe fonları Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından İl’de faaliyet gösteren 
üreticilere projeler karşılığında kullandırılmıştır. Yapılan projeler 
kapsamında kekik, maydanoz, anason, kuşburnu ve çörekotu yetiştiriciliği 
artmaya başlamıştır. Ayrıca defne ile ilgili de kurutma projesi devreye 
girmiştir. Eğer yetiştiriciler bu konuda bilinçlendirilirse bu desteklere olan 
ilgiler artacaktır. Bursa İli sınırları içerisinde bulunan Uludağ’da tıbbi ve 

itki türleri de yayılış göstermektedir. Bitkilerin yaşam alanları ve 
populasyonları Uludağ’daki aşırı yapılaşma, kontrolsüz ve aşırı ziyaretçi 
baskısı, otlatma, ekonomik ve tıbbi öneme sahip bitkilerin doğadan aşırı 
miktarda toplanması gibi nedenlerle zarar görmekte ve ve bu türler yok olma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır (Daşkın ve Kaynak 2005, 2007). 
Türkiye coğrafi konumu, iklim ve bitki çeşitliliği, tarımsal potansiyeli, geniş 
yüzölçümü sayesinde tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinde önde gel
ülkelerden biridir. Türkiye’nin bu önemi; gelişmiş ülkelerdeki yerleşmiş 
bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda ve katkı maddeleri, kozmetik ve 
parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan pek çok bitkisel ürünü veren 
bitkilerin ülkemiz florasında bulunmasından kaynaklanmaktadır ( Faydaoğlu 
ve Sürücüoğlu, 2011). 

27 Ekim 2014 tarihli 20158 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın geleneksel ve 
tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğinde akupunktur, apiterapi, 
fitoterapi, hipnoz, sülük uygulaması, homeopati, kayroprak
uygulaması, larva uygulaması, mezoterapi, proloterapi, osteopati, ozon 
uygulaması, refleksoloji ve müzikterapi uygulamaları yerini almıştır 
(Anonim, 2017a, b). Dünyada yaygın bir kullanım alanına sahip geleneksel 
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tıbbi bitkisel ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan bir tıbbi tedavi yöntemi olan 
fitoterapi ülkemizde de ilgi görmektedir. Ülkemizde son yıllarda yapılan 
etnobotanik çalışmalarda halk hekimliğinde kullanılan türlerin envanterleri 
çıkarılmaktadır (Tümen ve Sekendiz, 1989; Honda, Takeda, 
Sezik ve Yeşilada 1994). Türkiye’de özellikle kırsal kesimde yaşayan halk 
tarafından toplanan bitkiler geçmişten beri süregelen inanç ve gelenekler 
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12’sini çeşitli amaçlarla kullanmaktadır (Aslan, 2014)
Ülkemizde Anadolu insanının yontmataş çağından beri bitkiler

amacıyla kullandıkları ve yaklaşık 50 000 yıldan beri bitkilerden çeşitli 
amaçlarla yararlandıkları bilinmektedir. (Özbek, 2005). Osmanlı döneminde 
halkın ilaç gereksinimleri hekimler ya da aktarlar tarafından hazırlanan 
karışımlar ile karşılanmaktaydı. 1868 yılında İstanbul’da 45 eczaneye karşılık 
2000 aktar bulunması aktarların halk sağlığındaki önemi belirleyen bir kanıt 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu coğrafik konumu dolayısı ile gerek 
yerli drogları gerekse uzak doğudan gelen droglar bakımından ticari önemini 
daima korumuştur (Bayramoğlu ve Toksoy, 2008, Tanrıkulu, 2010). 

u bitkilere ulaşma yollarından biri de aktarlardır. Aktar (attar), ilaçların 
yapılmasında kullanılan bitkisel, hayvansal ve madensel ilkel maddeleri 
(drog) satanlar için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin Arapça “attar” 
(güzel kokular satan) kelimesinden geldiği bazı sözlüklerde kayıtlıdır.  Ayrıca 
bazı kaynaklarda da aktar tabirinin akar kelimesinden geldiği bu kelimenin 
de devaların aslı ve kökeni anlamına geldiği
Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinin büyük bir kısmını aktarlar 
yapmaktadır. Toptancı ve perakendeci aktarlar iç piyasada yer alırken, 
ithalatçı ve ihracatçı aktarlar dış ticaretini gerçekleştirmektedirler Bur
İli’nin yer aldığı Marmara Bölgesi 1174 adet aktar ile ülkemizdeki aktar 
sayısının yaklaşık % 26’sını içermektedir. Ayrıca ülkemizde en yüksek 
deneyim ortalaması ve ürün çeşidi Marmara Bölgesi aktarlarında 
belirlenmiştir (Temel, Tınmaz, Öztürk ve Gündüz Yüzyıllar boyu 
ülkemizde olduğu gibi Bursa’da da aktarlık önemini korumuştur. Aktarların 
sattığı çeşitli droglar arasında özellikle şap, sakız, tarçın, tiryak, karanfil, 
kafur, havlıcan, afyon, sinemaki, kahve, keten tohumu ve benzeri droglar 

maktadır. Bursa’nın Tuz pazarı Çarşısı, eski dönemlerde aktarların 
ticaret yaptıkları ve halk hekimliği ile ilgili terkipleri halka önerdikleri bir 
çarşı olarak tarihte ün kazanmıştır. Her ne kadar bugün aktarların Tuzpazarı 
Çarşısındaki sayıları çok azaldı ise de bu çarşının Bursa halk hekimliğindeki 
yeri büyüktür. Eski dönemlerde olduğu gibi, 15 20 yıl öncesine kadar aktar 
dükkanlarının bulunduğu bu çarşıda günümüzde çeşitli mesleklerden kişiler 
ticaret yapmaktadırlar. Aktar dükkanları çok azalmış olup ye
diğer malları satan dükkanlara bırakmıştır. Bursa’da aktar dükkanları 
Tuzpazarı caddesinin yanındaki Köylü Pazarı’nda yoğun olarak bulunurlar 
(Demirhan, 2002). Türkiye genelinde perakendeci ve toptancı aktarların 
sayısı 3 425 adettir, 19 521 adet de eczane bulunmaktadır. Bursa’da ise 129 
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Bu çalışmada Bursa İli’nde faaliyette bulunan aktarların sosyo
yapısı incelenerek özellikle ekonomik önemleri ve pazar yapıları üzerinde 
durulmuştur.

Materyal- Metod 
Bu çalışmanın ana materyalini Bursa İli’nde faaliyette bulunan aktarlarla 

yüz yüze yapılan anket çalışmaları oluşturmaktadır. Ankette aktarların 
ekonomik özellikleri, satılan bitkiler, bitkilerin elde edildiği y

tüketicilerin eğilimi ile ilgili bilgileri içeren toplam 41 soru sorulmuştur. 
Çalışmada tam sayım yöntemine başvurulmuş bazı aktarların faaliyette 
olmadığı saptanmıştır. Birebir yapılan görüşmeler sonucunda ancak 30 adet 
aktardan bilgi alınabilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler tanımlayıcı 
istatistik ve çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ( anabileşenli faktör 
analizi ve cluster analizi) kullanılarak analiz edilmiştir (Vural, 2012). Ayrıca 
cluster analiz sonuçlarından edilen grafik (dendogram) ile, faktörler 
arasındaki ilişkiler sunulmuştur.

Araştırma Sonuçları ve Değerlendirme 
Bu araştırmada Bursa ilinde faaliyette bulunan aktarların sosyo

ekonomik analizi yapılmıştır. Bu amaçla 30 aktara karşılıklı görüşme yolu ile 
anket uygulanmıştır. İncelenen değişkenlere ait verilerin kendi içinde normal 
dağılım durumu Shapiro Wilks istatistik testi ile analiz edilmiştir. Test 
sonuçlarına göre verilerin normal dağılıma uydukları saptanmıştır (p<
Sadece işletme büyüklük değerleri %10 seviyesinde sapmalı bir normallik 
durumuna sahiptir, bu veri de %90 seviyesinde güvenilirdir (Çizelge 1).

Yapılan anket sonuçlarına göre araştırma anketine katılan katılımcıların 
%50’si 40 49 yaşında %16.6’si 30 39 yaş aralığındadır. Katılımcıların 
çoğunluğunun eğitim düzeyi ise lise ve üniversite ağırlıklıdır ve yine 
çoğunluğunun ilk meslekleri aktarlıktır (Çizelge 2).
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Çizelge 1: İncelenen Değişkenlere Ait Verilerin Shapiro

Faktörler N W P 
Cinsiyet 30 ,450658 ,000000 
Yaş 30 ,882729 ,003020 
Eğitim 30 ,864680 ,001038 
Yıl 30 ,871860 ,001580 
Büyüklük 30 ,939106 ,101122 
İlk meslek olması 30 ,618226 ,000000 
Tecrübe 30 ,815904 ,000069 
Hammadde  30 ,362118 ,000000 
Ürün farklılığı 30 ,550236 ,000000 
Muhafaza 30 ,767349 ,000006 
İthalat 30 ,630990 ,000000 
Açık ürün 30 ,450658 ,000000 
Ambalajlama 30 ,760678 ,000004 
Ambalaj materyali 30 ,693449 ,000000 
Ürün Sergileme 30 ,606846 ,000000 
Etiketleme 30 ,625519 ,000000 
Maliyet 30 ,839765 ,000252 
Talep oluşturma 30 ,522665 ,000000 
Uzman eleman 30 ,591910 ,000000 
Mezun İstihdamı 30 ,403923 ,000000 
 

 

Çizelge 2: Ankete Katılan Aktarların Demografik Özellikleri

Yaş Frekans % Eğitim Durumu Frekans % 
18-29 3 10 İlkokul 2 6,7 
30-39 5 16,6 Ortaokul 4 13,3 
40-49 15 50 Lise 11 36,7 
50-59 2 6.7 Ön lisans 3 10 
60 ve 
üzeri 

5 16.7 Lisans 10 33.3 

Faaliyet 
Yılları 

Frekans %    

0-5 8 26,7    
6-10 9 30    
11-15 4 13,3    
16-20 3 10    
20+ 6 20    
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ekonomik özelliklerin genel durumunu gösterecek 
tanımlayıcı istatistik analiz sonuçları Çizelge 3’de sunulmuştur.  

Deneklerin cinsiyet tipik özelliğinin erkek olması (mod 0:erkek), kadın 
girişimcilerin bu alanda fazla aktif olmadığını göstermektedir. Yaşa göre 
aktarların dağılımları incelendiğinde 40 49 aralığı en yoğun yaş gurubudur. 
Aktarların eğitim düzeyi çoğunlukla lisedir. Mesleki faaliyet yılı ortalama 6
10 yıl aralığı iken, en sık rastlanan 11—15 aralığıdır. İşletme büyüklüğü 

. İşletmecilerin çoğunlukla ilk meslekleri aktarlıktır. 
Buna göre geleneksel yapıda bir faaliyetin ağırlık taşıdığını söyleyebiliriz. Bu 
meslekte devamlılık sağlanmasında uzmanlaşmanın önem kazandığı 
görülmektedir.

Çizelge 3: İncelenen Faktörlere Ait Tanımlayıcı İ

Faktörler mean (x-) S mod C.V(S/x-
X100)

Cinsiyet ,16667 ,37905 0,000 227,43 
Yaş 4,06667 1,17248 4,000 28,83 
Eğitim 3,43333 1,25075 3,000 36,43 
Yıl 2,83333 1,57750 2,000 55,68 
Büyüklük 33,66667 17,9046 1,000 53,18 
İlk meslek 
olması 

,60000 ,49827 1,000 83,04 

Tecrübe 2,26667 ,49827 2,000 21.98 
Hammadde 2,00000 ,26261 2,000 13,13 
Ürün 
farklılığı 

,73333 ,44978 1,000 61,33 

Muhafaza 1,93333 ,86834 1,000 44,91 
İthalat 1,46667 ,50742 1,000 34,60 
Açık ürün ,83333 ,37905 1,000 45,49 
Ambalaj 2,66667 1,24106 4,000 46,54 
Ambalaj 
materyali. 

1,53333 1,00801 1,000 65,74 

Ürün 
sergileme 

,63333 ,49013 1,000 77,39 

Etiketleme 3,33333 1,06134 4,000 31,84 
Maliyet 2,86667 ,89955 3,000 31,38 
Talep 
oluşturma 

,23333 ,43018 0,000 184,37 

Uzman 
eleman 

1,66667 ,47946 2,000 28,77 

Mezun 
istihdamı 

1,86667 ,34575 2,000 18,52 
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Aktarların çoğunluğu mesleki bilgilerini tecrübe yolu ile elde etmişlerdir. 
Satılacak ürün sağlamasında en çok sözleşmeli üretim yolu tecih 

Bu durumu aktarların üründe kalite ve çeşide önem vermesi, 
tüketicilerin isteklerini dikkate alması, işletmecilikte devamlılığın 
sağlanmasının önemli olduğu şeklinde açıklayabiliriz. Doğadan toplatılan 
ürünlerle yetiştiriciliği yapılan ürünler arasında farkın önemli olduğu 
belirtilmiştir. Halen tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretinde yabani olarak 
toplanan bitkilerin ağırlığı çok fazladır. Ülkemizde bu bitkiler çoğunlukla 
doğadan toplanarak pazarlanmaktadır. Ülkemizde çoğu ülkede olduğu gibi 
doğadan kontrollü bitki toplama kriterlerinin çok azına sahiptir (

Genellikle doğal floradan toplanan bitkilerden elde 
edilen materyalin fiyatı tarımı yapılanlardan daha düşük olmaktadır. Eğer 
doğadan toplama kontrollü ve bilinçli bir şekilde yapılamaz ise ortaya 
standart olmayan bir ürün ortaya çıkmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerde 
etken madde miktarı bakımından özellikle hasat zamanı büyük önem 
taşımaktadır.  Etken madde miktarı, bitkinin bulunduğu organa, gelişme 
dönemine ve gün içerisindeki hasat saatine göre değişim göstermektedir. Bu 
yüzden kontrollü yetiştiricilik ve elde edilen ürün önem kazanmaktadır. 
İşletmecilikte başarı için üründe standardizasyon ve yüksek kaliteye ulaşmak 
çin, bu farklılıkların giderilmesi ya da tüketicilere satışt

belirtilmesi sektörün geleceği açsından önem taşımaktadır.   
Ürünler genellikle dükkanların deposunda muhafaza edilmektedir (mod 

2). İthal edilen ürün ve ithalatçı işletme sayısı ise çok azdır. Ülkemizdeki ürün 
çeşitliliği tüketici taleplerinin tamamını karşılayacak çeşit ve kalite 
yeterliliğine sahiptir. Satışların çoğunluğu açık ürün satışı şeklindedir.  
Aktarlar kendi paketleyerek ya da paketlenmiş ürün satışı şeklinde 
çalışmaktadırlar. Ancak farklı yollarda da ürün hazırlama söz konusudur. 
Ürünler genellikle dükkanların önünde sergilenmektedir. Ürünlerin satışında 
etiketleme mevcuttur. Bu konuda aktarların tüketiciye bilgi sunmayı 
önemsedikleri görülmektedir.  Kış mevsiminde ürün satışlerı nispeten 
artmaktadır. Maliyetlerin satış fiyatındaki oranı işletmeler arasında çok az 
değişiklik göstermektedir, ortalama değişim aralığı %40 60 arasındadır. 
Aktarların çok yüksek kar marjı ile çalışmadıkları görülmektedir. Genellikle 

siparişle ürün hazırlamamakta, paketlenmiş ürünlerini 
satmaktadırlar. Bu sektörde uzman eleman istihdamı çok az olup, aktarlar 
ilgili bölüm mezunlarının istihdamı konusunda da olumsuz 
düşünmektedirler.  Ancak gıda güvenliği açısından bakıldığında bu 

şımın doğru olmadığı söylenebilir.           
İşletmelerin CV değerleri incelendiğinde, aktarların sattıkları ürün 

çeşitliliği konusunda farklılıklar gözlemlenmiştir 
dağılım yoktur (Uçucu yağ, sabit yağ, kozmetik ürünleri, temizlik
malzemeleri, gıda ürünleri vd.) Aynı şekilde, kullanılan ambalaj materyalleri 
işletmeler arasında önemli oranda farklılaşmaktadır. Dükkan önünde 
sergileme tercihleri konusunda da aktarlar farklı uygulamalar 
yapmaktadırlar (CV 77,39). Siparişle ürün hazırl
büyük farklılıklar göstermektedir. CV değerlerinin ortalama boyutta ya da 
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büyük değerlere sahip olması aktarların genel olarak önemli derecede 
işletmecilik farklılıklarına sahip olduklarını işaret etmektedir.   

Çizelge 4: İncelenen Değişkenlerin Anabileşenli Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler Faktör 1 Faktör  2 Özkökenlilik 
(hi

2)
R2 

Cinsiyet -,020007 ,320507 ,006106 ,629475 
Yaş -,099444 -,776269 ,001921 ,828562 
Eğitim ,071642 ,736533 ,004086 ,906936 
Yıl ,370998 -,668721 ,236937 ,787469 
Büyüklük ,475350 -,254406 ,263973 ,816194 
İlk meslek 
olması 

,574596 -,344873 ,394216 ,635733 

Tecrübe -,618011 ,153187 ,403970 ,786195 
Hammadde -,169066 ,058707 ,031307 ,647095 
Ürün farklılığı ,404198 -,321980 ,208075 ,762946 
Muhafaza -,040621 ,450253 ,014902 ,782668 
İthalat -,457722 -,070325 ,191155 ,737750 
Açık ürün ,666688 ,257588 ,370286 ,770319 
Ambalaj ,228504 ,059336 ,045730 ,768574 
Ambalaj 
materyali 

,596423 -,075582 ,360244 ,881219 

Ürün sergileme ,534420 ,396780 ,205273 ,752497 
Etiketleme -,518613 -,191876 ,225538 ,763076 
Maliyet ,330088 ,344576 ,225538 ,756352 
Talep 
hazırlama 

,205662 -,105784 ,049066 ,773904 

Uzman eleman ,089398 ,442815 ,000051 ,886214 
Mezun 
istihdamı 

-,499176 ,028406 ,245998 ,699490 

Açıklayıcı 
değişkenler 

3,309631 2,813554 

Toplam ,165482 ,140678 

İncelenen faktörler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla anabileşenli
faktör analizi yapılmıştır. Faktörler iki ana gruba ayrılmıştır. Birinci 
faktörden elde edilen sonuçlara göre faktörler içinde işletmelerde en önemli 
değişken açıkta ürün satışıdır (,666688). Daha sonra kullanılan ambalaj 
materyali gelmektedir. İşletme büyüklüğü de aktarlar için önemli bir faktör 
durumundadır. Bu faktörlerin işletmelerin ortak özellikleri olduğunu 
söyleyebiliriz. Özkökenlilik değerlerine göre en önemli değişken 
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işletmecilerin tecrübe konusundaki ilk bilgileri edinme kaynağıdır. Bu sonuç 
e aktarlığın halen aileden geçen geleneksel özelliği koruduğuna işaret 

etmektedir. Oysa aktarlığın günün şartlarına uygun gelişme göstermesi için 
çalışanların önlisans ya da lisans düzeyinde eğitimli çalışanlardan olmasına 
dikkat edilmelidir (Çizelge 4). Ç değerleri katsayıların istatistiki 
güvenirliğinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 
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İşletmelerin incelenen faktörleri arasındaki korelasyonların analizi 

amacıyla kümeleme (cluster) analizi kullanılmıştır (Şekil 1). Veriler üç ana 
kümeye ayrılmışlardır. İşletme büyüklükleri diğer özellikleri genellikle en 

görüldüğü gibi, faktörler arasında önemli bağıntı bulunmamaktadır. Özellikle 
ekonomik eğitim, yaş, meslekteki yıl sayısı gibi faktörlerin işletmelerin 

diğer özelliklerine önemli etkilerinin olmadığı ortaya çıkmaktadır. Sosyo
ekonomik faktörler tamamen ayrı bir küme oluşturmuşlardır. Ancak birinci 
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büyük değerlere sahip olması aktarların genel olarak önemli derecede 
işletmecilik farklılıklarına sahip olduklarını işaret etmektedir.   

Çizelge 4: İncelenen Değişkenlerin Anabileşenli Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler Faktör 1 Faktör  2 Özkökenlilik 
(hi

2)
R2 

Cinsiyet -,020007 ,320507 ,006106 ,629475 
Yaş -,099444 -,776269 ,001921 ,828562 
Eğitim ,071642 ,736533 ,004086 ,906936 
Yıl ,370998 -,668721 ,236937 ,787469 
Büyüklük ,475350 -,254406 ,263973 ,816194 
İlk meslek 
olması 

,574596 -,344873 ,394216 ,635733 

Tecrübe -,618011 ,153187 ,403970 ,786195 
Hammadde -,169066 ,058707 ,031307 ,647095 
Ürün farklılığı ,404198 -,321980 ,208075 ,762946 
Muhafaza -,040621 ,450253 ,014902 ,782668 
İthalat -,457722 -,070325 ,191155 ,737750 
Açık ürün ,666688 ,257588 ,370286 ,770319 
Ambalaj ,228504 ,059336 ,045730 ,768574 
Ambalaj 
materyali 

,596423 -,075582 ,360244 ,881219 

Ürün sergileme ,534420 ,396780 ,205273 ,752497 
Etiketleme -,518613 -,191876 ,225538 ,763076 
Maliyet ,330088 ,344576 ,225538 ,756352 
Talep 
hazırlama 

,205662 -,105784 ,049066 ,773904 

Uzman eleman ,089398 ,442815 ,000051 ,886214 
Mezun 
istihdamı 

-,499176 ,028406 ,245998 ,699490 

Açıklayıcı 
değişkenler 

3,309631 2,813554 

Toplam ,165482 ,140678 

İncelenen faktörler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla anabileşenli
faktör analizi yapılmıştır. Faktörler iki ana gruba ayrılmıştır. Birinci 
faktörden elde edilen sonuçlara göre faktörler içinde işletmelerde en önemli 
değişken açıkta ürün satışıdır (,666688). Daha sonra kullanılan ambalaj 
materyali gelmektedir. İşletme büyüklüğü de aktarlar için önemli bir faktör 
durumundadır. Bu faktörlerin işletmelerin ortak özellikleri olduğunu 
söyleyebiliriz. Özkökenlilik değerlerine göre en önemli değişken 
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küme diğer gruplar üstünde nispeten etkili olabildiklerini ifade etmektedir. 
Bu durum aktar işletmeciliğinde ihtisaslaşmanın belirgin olmadığını, 
birbirine benzer şekilde üretim, satış ve pazarlama yaptıklarını 
gö

 Sonuç 
Aktarlık günümüzde güncelliğini koruyan mesleklerdendir. Özellikle son 

yıllarda halkın doğal ilaç ve gıdalara gösterdiği ilgi paralelinde aktar sayıları 
da artmaktadır. Ancak yapılan anket çalışması sonucunda bilgi, uygulamalar 

netlemeler konusunda eksikliklerin olduğu göze çarpmaktadır. Bu 
nedenle aktarlık gün geçtikçe önemi artan bir meslek haline gelmesine 
rağmen bu konu ile ilgili herhangi bir eğitim almamış kişiler de aktarlık 
yapabilmektedirler. Hem bu mesleği yapanların he
amacı ile yararlanan kişilerin daha bilinçli olması gerekmektedir. Bu 
durumun istismar edilmemesi için gerekli olan eğitimlere ve denetimlere 
daha çok önem verilmelidir.

Tarım ürünlerinin pazarlanması ve değerlendirilmesi üretimle 
büyük bir öneme sahiptir. Pazarlamada ekonomik etkinlik sağlanamaması 
genel işletme başarısını üretici ve aracılar için düşürmektedir. Tıbbi ve 
aromatik bitkilerin halihazırda modern pazarlama kurallarına göre 
değerlendirilmediği, tüketicilere ulaştırılmadığı görülmektedir. Bu nedenle 
üretimden itibaren gelişmiş pazarlama ve işleme yöntemlere ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu bitkilerin doğru yöntemlerle pazarlanması gıda güvenliği 
yönünden de büyük önem taşımakta olup, gerekli önlemlerin alınmasına 

ç bulunmaktadır.  Bu amaçla yararlanılan bitkiler her zaman saf ve 
güvenilir değildirler. Yan etkileri bulunmaktadır ve toksik etkili 
olabilmektedirler. Sentetik ilaçlar gibi dozaj önemli olmakla birlikte, diğer 
sentetik ve doğal ilaçlarla birlikte etkileş
2013). Tıbbi bitkinin tedavi edebilme gücü; doğru bitki, doğru kısım, doğru 
hasat zamanı, doğru kurutma, doğru saklama, doğru hazırlama ve doğru 
kişiye doğru dozda uygulama ile mümkün olmaktadır. Bu yüzden kullanım 
alanına sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin bir standardının oluşturulabilmesi 
için yetiştiriciliğinin yapılmasına, ekim/dikim alanlarının artırılmasına, bu 
konu ile ilgili üretici eğitimine ve ülkemiz açısından pazar olanaklarının 
artırılmasına ihtiyaç vardır. 
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Giriş 

Bitkisel Ürünlerin Tarihsel Geçmişi 
ürünlerin kullanım geçmişi binlerce yıla dayanmaktadır 

irçok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde çok eski 
dönemlerden beri gündemde olan bitkisel ürünlerin M.Ö 3000’lerden beri 
kullanıldığına dair kayıtlar bulunmakta (Anonim, 2012) v
çağlardan beri yaklaşık 60.000 yıllık bir kullanım geçmişi olduğu bilin

On dokuzuncu yüzyılın 
başlarında kimyasal analiz yöntemlerinin kullanılmaya başlanması ve ilaç 
sanayinin gelişmesi ile birlikte araştırıcılar aktif maddeleri bitkilerden ayrı 

başladılar. Yirminci yüzyılda ilaçların saflaştırılması, sentetik olarak sentezi, 
etken maddenin farmakokinetik etkisi üzerinde çalışılması ve 
standardizasyonu amaçlandığından batı tıbbında bitkisel ilaçlar yerini saf 
etken maddenin kullanıldığı endüstriyel ilaçlara bırakmıştır (Çelik, Konkan, 
Erkmen, Tabo ve Erkıran, 2007). Yine de, özellikle geçtiğimiz yüzyılda söğüt 
kabuğundan üretilen aspirin, yüksükotundan elde edilen digoksin, kınakına 
bitkisinden çıkarılan kinin, haşhaştan elde edilen morfin gibi ilaçların birçoğu 
bitkisel kökenli olabilmiştir. Günümüzde ise mevcut ilaçların sadece yüzde 
25’inin aktif etken maddesi bitkisel kökenlidir (Sadock, 2005) ve bunların 
birçoğunda bitkiden elde edilmek istenen etken madde, laboratuvar 
ortamında sentezlenebilmektedir (Işık, 2007). imya alanındaki yeni 
gelişmeler ve antibiyotiklerin tedavide sağladıkları başarı ile sentetik ilaçlara 
yönelen günümüz toplumu, medyanın da yönlendirmesi ve modern tıbbın 
halen kanser gibi bazı ölümcül hastalıkların çaresini bulamaması gibi 
nedenlerden ötürü tekrar bitkisel ürünlere yönelmektedir (Anonim, 2014; 
Yeşilada, 2012).

Dünyada ve Ülkemizde Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Kullanımı 
Dünyada son zamanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerin endüstriyel 

kullanımı hızla artmaktadır. Bu grup bitkiler bitkisel ilaç ve gıda sanayinde, 
parfümeri, kozmetik, baharat, bitki çayı, esans, boya ve birçok üründe 
kokulandırıcı olarak endüstriyel sektörlerde, ayrıca hayvan yemlerine ve 
diyet ürünlerine katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bunların yanında 
bahçe ve peyzaj alanlarında ve erozyon kontrolünde kullanım alanı 
bulmaları, alternatif ekim nöbeti sistemleri içerisine alınabile
bitkiler olmaları, yeni kullanım alanlarının bulunması ve doğal ürünlere olan 
talebin artması bu bitkilerin kullanım hacmini ve pazar paylarını 
arttırmaktadır. Sağlık pazarında dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri 
olan bitkisel ürün pazarı, 2001’de dünya genelinde 43 milyar dolarlık bir 
paya sahipken, bu pay 2007’de 60 milyar dolara ulaşmıştır (Kumar, 2009; 
Uzun, Aykaç ve Özçelikay, 2014) ve bu rakam dünyadaki yıllık ilaç pazarının 
yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır (Süzer, 2005). Son yıllarda bitkisel ürün 
pazarı dünya genelinde yaşlanan nüfus, genel sağlık ve refah konusunda 
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bilinçli tüketicinin artması ile hız kazanarak 2017 yılında 107 milyar dolara 
ulaşmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tedavi veya korunmak amacıyla dünya 
nüfusunun 80’inin temel sağlık hizmetleri uygulamaları kapsamında 
bitkisel ürünlerden yararlandığını, geleneksel bitkisel ilaç kullandığını ve 
bilinen 70 bin kadar tıbbi bitkiden 21 bininin ilaç sanayinde 
değerlendirildiğini bildirmektedir (Bayram, Kırıcı, Tansı, Yılmaz, Arabacı, 
Kızıl ve Telci, 2010; Chan, 2003). Afrika ülkelerinde bu gibi ürünlerin 
kullanımı toplumun %80 95’inde görülmektedir (WHO, 2002; Willcox ve 
Bodeker, 2004). Hindistan ve Çin gibi uygarlıklarda ise çok eski zamanlardan 
beri geleneksel tıp içinde kullanılan bitkisel ürünleri, toplumun %65’i halen 
düzenli olarak kullanmaktadır (Aschwanden, 2001; WHO, 2013). Gelişmiş 
ülkelerde bu oran %50 civarındadır ve modern ilaçlara karşı güvenin 
azalması, bunun yanı sıra medyanın doğal ürünlere olan ilgisindeki artış 
kullanımı arttıran başlıca sebeplerdir. 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın Ekim 2014 tarihli ve 20158 sayılı 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğinde akupunktur, 
apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük uygulaması, homeopati, kayro
kupa uygulaması, larva uygulaması, mezoterapi, proloterapi, osteopati, ozon 
uygulaması, refleksoloji ve müzikterapi uygulamaları yerini almıştır 
(Anonim, 2017a, b). Dünyada yaygın bir kullanım alanına sahip geleneksel 
tıbbi bitkisel ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan bir tıbbi tedavi yöntemi olan 
fitoterapi ülkemizde de ilgi görmektedir. Türkiye’de özellikle kırsal kesimde 
yaşayan halk tarafından toplanan bitkiler geçmişten beri süregelen inanç ve 
gelenekler ışığında çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır (Malyer, 
Aydın, Tümen, ve Er, 2004). Yurdumuzda çeşitli bölgelerde yapılan 
etnobotanik çalışmalara göre yöre halkı çevresinde yetişen doğal bitki 
türlerinin ortalama % 10 12’sini çeşitli amaçlarla kullanmaktadır (Aslan, 

Türkiye dünyadaki önemli bitkisel çeşitlilik merkezlerinden biridir 
(Arslan, Gürbüz ve Özcan, 2002; Ceylan, Güngör, Gürbüz ve Bayram, 1995). 
Ülkemizde en son kayıtlara göre eğrelti ve tohumlu bitkiler dahil yaklaşık 11 
000 tür ve tür altı kategoride bitki yetişmektedir ve endemizm oranı % 
34.4’tür (Özhatay, Byfield ve Atay, 2003). Toplam tür sayısı içerisinde 3000 
kadarı tıbbi ve aromatik özellikte olup (Başer, 1998), tıbbi amaçla tüketilen 
bitki sayısının 1000 civarında olduğu belirtilmektedir (Başer, 2000). 
Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerde ürün doğadan toplama ve kısmen de 
kültürü yapılarak sağlanmaktadır.

Bitkisel Ürünlerin Tanımlanması ve En Çok Kullanıldığı 
Durumlar 
Dünya Sağlık Örgütü tıbbi bitkileri “bir veya birden fazla organıyla tedavi 

hastalıkları önleyici olabilen veya herhangi bir kimyasal
farmasötik sentezin öncüsü olabilen bitki çeşitleridir” şeklinde tanımlayarak, 
bitkisel ürünlerin tedavide kullanılabileceklerini kabul etmiştir (Başaran, 
2012). Tıbbi bir bitkinin tedavi amacıyla kullanılan kısımları, bu 
kısımlarından hazırlanan özütler veya bu kısımların bir işleme tabi 

                      Oya KAÇAR, Samet ÇERİ, Handan CAN    119 

tutulmasıyla kazanılan ürünler ise bitkisel drog olarak isimlendirilmektedir 
(Ersöz, 2012). Bitkisel ürün, bir bitki ya da bitkinin yaprakları, çiçekleri, 
kökleri ve tohumlarını içeren bitki ürününün herhangi bir formu olarak 
tanımlanır (Bent, 2008). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bitkisel ilaçlar, 
hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan korunmak amacı ile 
hazırlanmış, bitkisel drogları veya karışımlarını olduğu g
karışımlar halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş ürünler 
veya müstahzarlardır (Ersöz, 2012; Gürün, 2004). Bir maddenin ilaç olarak 
kullanılabilmesi için yapısının iyi bilinmesi, etki mekanizmasının ve dozunun 

sı ve güvenilirlik sınırının detaylandırılmış olması gerekmektedir 
(Başaran, 2012).

Bitkisel ürün kullanım sıklığının artış nedenleri arasında; bitkisel 
ürünlerinin doğal kaynaklı olduğu ve hiçbir yan etkisinin bulunmadığı kanısı, 
bireylerin sağlık problemlerine bireysel çözüm üretme eğilimleri, basın, 
internet ve medya kanalı ile bu ürünlerin tedavi edici etkileri olduğu yönünde 
yasal olmayan pazarlamalar sayılabilir (Anonim, 2012; Stasio, Curry, Sutton
Skinner ve Glassman, 2008). Ancak bitkisel ürünlerin doğal olması güvenli 
olduğu anlamına gelmemektedir (Kalkan, 2017). Bitkisel ürün kullanımı ile 
ilgili önemli sorunlardan birisi de bitkisel ürün ilaç etkileşmeleridir (Merrily 
ve Kuhn, 2002). Bitkisel ürünlerin ilaçlarla birlikte kullanımı ciddi bitkisel 
ürün ilaç etkileşimlerine yol açabilmektedir (Kalkan, 2017).

Bitkisel ilaçlar yaygın olarak kullanılan alternatif ve tamamlayıcı sağlık 
uygulamalarından biridir. Bitkisel ürünlerin yaygın kullanımı en çok kanser, 

un sistem yetmezliği gibi kronik 
hastalıklar; üst solunum yolu enfeksiyonları, mide barsak rahatsızlıkları 
(Bent, 2008; Kücüköner, Bilge, Işıkdoğan, Kaplan, İnal ve Urakçı, 2013; 
Tulunay, Aypak, Yıkılkan ve Gorpelioğlu, 2015), sırt ağrısı, eklem ağrısı vey
tutukluğu tedavisi (Eisenberg, Davis, Ettner, Appel, Wilkey ve Van Rompay, 
1998; King ve Pettigrew, 2003) ile cinsel işlev bozukluğu ve serebrovasküler 
yetmezlik (Çelik ve diğerleri, 2007) tanısı alan durumlarda görülmektedir. 
Özellikle son yıllarda bitkisel ilaçların psikiyatrik bozuklukların tedavisine 
yönelik kullanımlarında artış gözlenmektedir. Bitkisel ilaçlar artık 
ve anksiyete gibi psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar, uyku bozukluğu ve 
bilişsel bozuklukların tedavisine yönelik olarak da (Bent, 2008; Çelik ve 
diğerleri, 2007; Eisenberg ve diğerleri, 1998; King ve Pettigrew, 2003; 
Küçüköner ve diğerleri, 2013; Tulunay ve diğerleri, 2015) sıklıkla 
kullanılmaktadır. 

Bitkisel İlaçların Psikiyatride Kullanımı 
Günümüzde hem bireysel hem de toplumsal boyutta, önemli bir halk 

sağlığı problemi haline gelen psikolojik ve psikiyatrik sorunların varlığı 
dikkat çekecek ölçüde artmıştır (Yozgatlı, 2011). Dünya Sağlık Örgütü, 2020 
yılında depresif hastalıkların morbidite ve ekonomik zararının kalp 

alıklarıyla eşdeğer olacağını öngörmektedir (Carlini, 2003). Sosyal ve 
ekonomik sorunlardaki artış ile birlikte toplumun çoğunluğunda yaygın 
biçimde görülen stres ve strese bağlı olarak ortaya çıkan bozukluklar toplam 
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bilinçli tüketicinin artması ile hız kazanarak 2017 yılında 107 milyar dolara 
ulaşmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tedavi veya korunmak amacıyla dünya 
nüfusunun 80’inin temel sağlık hizmetleri uygulamaları kapsamında 
bitkisel ürünlerden yararlandığını, geleneksel bitkisel ilaç kullandığını ve 
bilinen 70 bin kadar tıbbi bitkiden 21 bininin ilaç sanayinde 
değerlendirildiğini bildirmektedir (Bayram, Kırıcı, Tansı, Yılmaz, Arabacı, 
Kızıl ve Telci, 2010; Chan, 2003). Afrika ülkelerinde bu gibi ürünlerin 
kullanımı toplumun %80 95’inde görülmektedir (WHO, 2002; Willcox ve 
Bodeker, 2004). Hindistan ve Çin gibi uygarlıklarda ise çok eski zamanlardan 
beri geleneksel tıp içinde kullanılan bitkisel ürünleri, toplumun %65’i halen 
düzenli olarak kullanmaktadır (Aschwanden, 2001; WHO, 2013). Gelişmiş 
ülkelerde bu oran %50 civarındadır ve modern ilaçlara karşı güvenin 
azalması, bunun yanı sıra medyanın doğal ürünlere olan ilgisindeki artış 
kullanımı arttıran başlıca sebeplerdir. 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın Ekim 2014 tarihli ve 20158 sayılı 
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğinde akupunktur, 
apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük uygulaması, homeopati, kayro
kupa uygulaması, larva uygulaması, mezoterapi, proloterapi, osteopati, ozon 
uygulaması, refleksoloji ve müzikterapi uygulamaları yerini almıştır 
(Anonim, 2017a, b). Dünyada yaygın bir kullanım alanına sahip geleneksel 
tıbbi bitkisel ürünler ve bitkisel ilaçlarla yapılan bir tıbbi tedavi yöntemi olan 
fitoterapi ülkemizde de ilgi görmektedir. Türkiye’de özellikle kırsal kesimde 
yaşayan halk tarafından toplanan bitkiler geçmişten beri süregelen inanç ve 
gelenekler ışığında çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır (Malyer, 
Aydın, Tümen, ve Er, 2004). Yurdumuzda çeşitli bölgelerde yapılan 
etnobotanik çalışmalara göre yöre halkı çevresinde yetişen doğal bitki 
türlerinin ortalama % 10 12’sini çeşitli amaçlarla kullanmaktadır (Aslan, 

Türkiye dünyadaki önemli bitkisel çeşitlilik merkezlerinden biridir 
(Arslan, Gürbüz ve Özcan, 2002; Ceylan, Güngör, Gürbüz ve Bayram, 1995). 
Ülkemizde en son kayıtlara göre eğrelti ve tohumlu bitkiler dahil yaklaşık 11 
000 tür ve tür altı kategoride bitki yetişmektedir ve endemizm oranı % 
34.4’tür (Özhatay, Byfield ve Atay, 2003). Toplam tür sayısı içerisinde 3000 
kadarı tıbbi ve aromatik özellikte olup (Başer, 1998), tıbbi amaçla tüketilen 
bitki sayısının 1000 civarında olduğu belirtilmektedir (Başer, 2000). 
Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerde ürün doğadan toplama ve kısmen de 
kültürü yapılarak sağlanmaktadır.

Bitkisel Ürünlerin Tanımlanması ve En Çok Kullanıldığı 
Durumlar 
Dünya Sağlık Örgütü tıbbi bitkileri “bir veya birden fazla organıyla tedavi 

hastalıkları önleyici olabilen veya herhangi bir kimyasal
farmasötik sentezin öncüsü olabilen bitki çeşitleridir” şeklinde tanımlayarak, 
bitkisel ürünlerin tedavide kullanılabileceklerini kabul etmiştir (Başaran, 
2012). Tıbbi bir bitkinin tedavi amacıyla kullanılan kısımları, bu 
kısımlarından hazırlanan özütler veya bu kısımların bir işleme tabi 
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tutulmasıyla kazanılan ürünler ise bitkisel drog olarak isimlendirilmektedir 
(Ersöz, 2012). Bitkisel ürün, bir bitki ya da bitkinin yaprakları, çiçekleri, 
kökleri ve tohumlarını içeren bitki ürününün herhangi bir formu olarak 
tanımlanır (Bent, 2008). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bitkisel ilaçlar, 
hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan korunmak amacı ile 
hazırlanmış, bitkisel drogları veya karışımlarını olduğu g
karışımlar halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş ürünler 
veya müstahzarlardır (Ersöz, 2012; Gürün, 2004). Bir maddenin ilaç olarak 
kullanılabilmesi için yapısının iyi bilinmesi, etki mekanizmasının ve dozunun 

sı ve güvenilirlik sınırının detaylandırılmış olması gerekmektedir 
(Başaran, 2012).

Bitkisel ürün kullanım sıklığının artış nedenleri arasında; bitkisel 
ürünlerinin doğal kaynaklı olduğu ve hiçbir yan etkisinin bulunmadığı kanısı, 
bireylerin sağlık problemlerine bireysel çözüm üretme eğilimleri, basın, 
internet ve medya kanalı ile bu ürünlerin tedavi edici etkileri olduğu yönünde 
yasal olmayan pazarlamalar sayılabilir (Anonim, 2012; Stasio, Curry, Sutton
Skinner ve Glassman, 2008). Ancak bitkisel ürünlerin doğal olması güvenli 
olduğu anlamına gelmemektedir (Kalkan, 2017). Bitkisel ürün kullanımı ile 
ilgili önemli sorunlardan birisi de bitkisel ürün ilaç etkileşmeleridir (Merrily 
ve Kuhn, 2002). Bitkisel ürünlerin ilaçlarla birlikte kullanımı ciddi bitkisel 
ürün ilaç etkileşimlerine yol açabilmektedir (Kalkan, 2017).

Bitkisel ilaçlar yaygın olarak kullanılan alternatif ve tamamlayıcı sağlık 
uygulamalarından biridir. Bitkisel ürünlerin yaygın kullanımı en çok kanser, 

un sistem yetmezliği gibi kronik 
hastalıklar; üst solunum yolu enfeksiyonları, mide barsak rahatsızlıkları 
(Bent, 2008; Kücüköner, Bilge, Işıkdoğan, Kaplan, İnal ve Urakçı, 2013; 
Tulunay, Aypak, Yıkılkan ve Gorpelioğlu, 2015), sırt ağrısı, eklem ağrısı vey
tutukluğu tedavisi (Eisenberg, Davis, Ettner, Appel, Wilkey ve Van Rompay, 
1998; King ve Pettigrew, 2003) ile cinsel işlev bozukluğu ve serebrovasküler 
yetmezlik (Çelik ve diğerleri, 2007) tanısı alan durumlarda görülmektedir. 
Özellikle son yıllarda bitkisel ilaçların psikiyatrik bozuklukların tedavisine 
yönelik kullanımlarında artış gözlenmektedir. Bitkisel ilaçlar artık 
ve anksiyete gibi psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar, uyku bozukluğu ve 
bilişsel bozuklukların tedavisine yönelik olarak da (Bent, 2008; Çelik ve 
diğerleri, 2007; Eisenberg ve diğerleri, 1998; King ve Pettigrew, 2003; 
Küçüköner ve diğerleri, 2013; Tulunay ve diğerleri, 2015) sıklıkla 
kullanılmaktadır. 

Bitkisel İlaçların Psikiyatride Kullanımı 
Günümüzde hem bireysel hem de toplumsal boyutta, önemli bir halk 

sağlığı problemi haline gelen psikolojik ve psikiyatrik sorunların varlığı 
dikkat çekecek ölçüde artmıştır (Yozgatlı, 2011). Dünya Sağlık Örgütü, 2020 
yılında depresif hastalıkların morbidite ve ekonomik zararının kalp 

alıklarıyla eşdeğer olacağını öngörmektedir (Carlini, 2003). Sosyal ve 
ekonomik sorunlardaki artış ile birlikte toplumun çoğunluğunda yaygın 
biçimde görülen stres ve strese bağlı olarak ortaya çıkan bozukluklar toplam 
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dünya nüfusunun sekizde birini etkilemekte ve konu ile ilgili yapılan 
araştırmalar bu yüzyıl boyunca psikofarmakoloji alanındaki araştırmaların 
çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Işık, 2007).

Psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar içinde en sık görüleni anksiyete 
bozuklukları ve depresyondur. Anksiyete ve depresyona bağlı işgücü 
kayıpları ve verimlilikteki düşüşler büyük bir ekonomik kayba sebep 
olmaktadır. Bu hastalıkların görülme sıklığındaki artışın yanı sıra başlama 
yaşının da düştüğü görülmektedir (Yozgatlı, 2011). Anksiyete ile depres
belirtileri arasında aslında belirgin bir benzerlik olup, bu iki rahatsızlık 
sıklıkla da bir arada da görülebilirler (Türkçapar, 2004). Anksiyete otonom 
sinir sisteminin hiperaktif olduğu, somatik bulguların eşlik ettiği (Anonim, 

eyen içten gelen, belirsiz, korku, kaygı, sıkıntı ve kötü 
bir şey olacakmış endişesiyle yaşanan bir bunaltı duygusudur. Sözlük 
anlamıyla çökkünlük olarak Türkçe’ye çevrilen depresyon ise, anlık bir ruh 
hali, bir hastalık ya da bir sendrom olarak karsımıza çıkabilir (Savrun, 1999). 
Depresyon elem, keder, hüzün, umutsuzluk, suçluluk gibi olumsuz duyguları 
içeren duygusal bir yaşantıdır. Bu süreçte kişiler kendilerini zaman zaman 
üzüntülü ve mutsuz hissederler. Ancak bu tür duygusal değişikliklerin 
tamamı depresif bozukluk olarak değerlendirilmemelidir. Depresyonda bu 
duygular yaygın ve sürekli olup, kişinin işlevselliğinde belirgin bozulmaya 
neden olur (Işık, 2007). Depresyonu, üzüntülü bir duygudurum hali, düşünce, 
konuşma ve hareketlerde ortaya çıkan yavaşlama ve durgunluk, değersizlik, 
güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık gibi duygularla karakterize ve fizyolojik 
işlevlerde yavaşlamayı içeren bir sendrom olarak da tanımlamak 
mümkündür (Duran, 1999). Bu nedenle depresyon başlığı altında tek bir 
hastalıktan değil, birçok alt grubu olan bir hastalık kümesinden söz edilebilir. 
(Yozgatlı, 2011). Depresyon ve anksiyete bozuklukları iki ayrı bozukluk 
olsalar da, belirtileri açısından oldukça geniş bir örtüşme gösterirler. 
Belirtilerindeki benzerliklerin ötesinde, anksiyete veya depresyon yakınması 
ile kliniğe gelen hastaların çoğunda bu iki rahatsızlığın belirtileri bir arada 
bulunur (Türkçapar, 2004). 

Anksiyete ve depresyon tedavi edilmedikleri taktirde ciddi sonuçları olan 
psikolojik ve psikiatrik hastalıklardır. Depresyon ve anksiyete bozuklukları 
alkol ve madde kullanmaya eğilimini arttırmakta, öz kıyımlara yol açmakta, 
birçok hastalığın ortaya çıkmasında etken olmakta ve kişiler arası ilişkileri 
bozmaktadır. Ancak bu noktada karşılaşılan önemli bir problem de bu 
psikolojik ve psikiyatrik bozuklukların halk arasında hastalık olarak 
değerlendirilmemesi ve tedavisi yoluna gidilmemesidir. Depresyonu ya da 

gidermek amacı ile başvurmaktadırlar. 
farklı psikoaktif ilaçlar ve terapi yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Her iki 
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(monoamin oksidaz baskılayıcısı) ile devam etmiş; “mutluluk hapı” diye 
tanımlanan ilk SSRI (seçici serotonin geri alım baskılayıcısı)’ın bulunması 
adeta dönüm noktası olmuştur. Yıllar içerisinde ilaç alanındaki klinik 
deneysel çalışmaların ışığında daha da hızlanarak gelişen ilaç sektörü, 
günümüzde bizlere SNRI (serotonin norepinefrin geri alım baskılayıcısı), 
DNRI (dopamin norepinefrin geri alım baskılayıcısı), bunların benzeri ya da 
farklı varyasyonlarını içeren çok farklı antidepresan ilaç seçenekleri 
sunmuştur. Çoğunlukla depresyonla birlikte görülen anksiyete tedavisinde 
ise barbitüratların kullanımı yan etkilerinden dolayı süreç içerisinde yerini 
benzodiazepinlere bırakmış olsa da, günümüzde anksiyete tedavisind
anksiyolitik etkilerinden dolayı, SSRI ve antipsikotik ilaçlar da önemli bir 
yere sahiptirler (Julien,  Advokat ve Comaty, 2010). Ancak bu ilaçların 
hepsinin baş dönmesi, taşikardi, ateş basması, ağız kuruması, görme 
bulanıklığı, kabızlık, üriner tıkanma, bellek sorunları, iştahsızlık, bulantı, 
ishal, anoreksi, kilo kaybı, anksiyete, baş ağrısı, uykusuzluk, cinsel işlev 
bozuklukları gibi sık görülen yan etkileri vardır (Yozgatlı, 2011). 

Anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılan sentetik ilaçların ned
olduğu ciddi yan etkilere bağlı olarak yaşanan medikal ve ekonomik sorunlar 
(Yozgatlı, 2011; Işık 2007), üreticileri arasında uluslararası ilaç sanayinin de 
yer aldığı ve endüstrileşmiş ülkelerdeki çevre kirliliğinin güçlendirdiği 
ekolojik yaklaşımlar ile hareketler ve doğallığın her zaman etkili ve yan 
etkiden arınmış olduğu düşüncesi gibi etkenlerden dolayı, bitkisel ilaçlarla 
tedavi son yıllarda tekrar popüler hale gelmiştir (Işık, 2007). Bu ve benzeri 
etkenlerle bitkisel ilaçların tedavi amaçlı kullanımı son yıllarda tüm dünyada 
(Kessler,  Soukup, ve Davis, 2001) ve ülkemizde giderek artmaktadır (Çelik ve 
diğerleri, 2007; Işık, 2007). Yapılan bazı çalışmalardan elde edilen sonuçlarla, 
bu bitkisel kökenli ilaçların tek başına ya da tamamlayıcı olarak d

Atallah ve Soares, 2007) tedavisindeki etkinlikleri gösterilmiştir. Ancak bu 
ilaçların olumlu etkilerinin yanında bazı ciddi yan etkilerinin de olabileceği 
diğer bazı çalışmalarda saptanmıştır (Pittler ve  Ernst, 2003; Roder, Schaefer 
ve Leucht, 2004). Diğer taraftan yan etkisi ve bağımlılık yapma özelliği daha 

orta şiddetteki depresyonun tedavisinde 
kullanılan, faydalı olduğu saptanan bitkisel ürünler vardır ve bunlar halen 
Avrupa’daki bazı ülkelerde hekimler tarafından reçete edilmekte ve 
kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada; psikiyatri alanında kullanımı artan ve günlük hayatımızda 
da yer almaya başlayan antidepresan etkili olarak doğrudan ve dolaylı 

ullanımı olan tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya ve ülkemizdeki yayılışı, 
morfolojik özellikleri, kullanılan bitki kısımları, etken maddeleri ve 
farmakolojik kullanımı gibi genel özellikleri hakkında bilgiler verilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla doğrudan kullanılan, endüstriyel ilaca ve ürünlere 
dönüştürülmüş sıklıkla kullanılan başlıca bitkiler sarı kantaron (Hypericum 
perforatum Piper methysticum Valeriana 
officinalis L.), çarkıfelek (Passiflora incarnata L.), şerbetçi otu (Humulus 
lupulus L.), oğul otu (Melissa officinalis Lavandula angustifolia
L.) dır.
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Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) 
Clusiaceae familyasında yer alan sarı kantaron olarak bilinen Hypericum 

perforatum L. dünyada Avrupa, Kuzey Afrika, Sibirya, Asya, İran, Kuzey Irak, 
Kıbrıs ve Batı Suriye’de (Davis, 1982; Walker, Sirvent, Gibson ve Vance, 
2001), Türkiye’de ise tüm bölgelerimizde yayılış göstermektedir (Davis, 
1982). Bitkinin ülkemizde binbirdelik otu, sarı kantaron, yara otu, kan otu, 

ayasıl otu, kuzukıran, koyunkıran, kılıç otu, püren gibi çeşitli isimleri  
bulunmaktadır (Öztürk, Aydın, Başer, Kırımer ve Kurtaröztürk, 1992; Üstün, 
1998). Avrupa’da genellikle St. John’s Wort ismi ile bilinmektedir (Gerders, 

Almanya, İsviçre, Polonya, Macaristan ve bazı Avrupa ülkelerinde, 
Avustralya, Çin, Kuzey ve Güney Amerika’da kültürü yapılmaktadır (Baytop, 
1999; Bomme, 1997; Herbal Medicine, 2000: Plescher 1997). Sarı kantaron 
bitkisinin ülkemizde üretici bazında yaygın bir ekim alanı bul
birlikte genellikle doğadan toplanarak kullanılmakta ve ticarete konu 
olmaktadır. Sarı kantaron 30 80 cm boyunda, çok yıllık, otsu bir bitkidir. 
Yapraklar karşılıklı ve sapsız, çiçekler dalların ucunda ve beş parçalı, taç 
yapraklar sarı renkli ve kenarları siyah guddeler ile çevrilidir (Baytop, 1999). 
Bitkinin kullanılan kısmı çiçekli toprak üstü kısımlarıdır. 
zamanı çiçeklenme zamanından az önce veya çiçeklenme zamanıdır (Kroth 

2000 yıldan beri tıbbi amaçlarla kullanılan Hypericum perforatum L.’nin 
klinik  deneyler  sonucunda  antidepresan  aktivitesi kanıtlanmış ve dünyada 
kullanımı yaygın hale gelmiştir (DeSmet ve Mohen, 1996; Linde, Ramirez, 
Mulrow, Pauls, Weiden Hammer ve Melchart, 1996). Sarı kantaron 

xanthonesler ve tanenler (Hölzl ve Ostrowski, 1987; Nahrstedt ve 
Butterweck, 1997) olmak üzere farklı farmakolojik aktivite içeren grupları 
içermektedir. Farmakolojik yönden üzerinde en fazla durulan bileşik 
naphthodianthronlardır (Patocka, 2003). Bitkinin antidepresan aktivitesinin  
hiperisin ve türevleriyle ilişkili olduğu bilinmektedir (Butterweck, Petereit, 

Hypericum perforatum’un topraküstü kısımları hiperisinden dolayı 
antidepresan; biflavonoitleri ve hiperforinden dolayı sedatif, 
antienflamatuvar, antiülserojenik ve analjezik; flavonoid ve
dolayı diüretik ve astrenjan; uçucu yağı ise antifilojistik etkilidir (Çubukçu,  
Meriçli, Mat, Sarıyar, Sütlüpınar ve Meriçli, 2002). 

Kava Kava (Piper methysticum L.) 
Piperacea familyası üyelerinden kava veya kava kava olarak bilinen Piper 

methysticum Hawai’den Papua Yeni Gine’ye kadar uzanan ılık ve nemli 
bölgelerde doğal olarak yayılış göstermektedir. 7 m’ye kadar boylanabilen 
çok yıllık, çalı formunda bir bitkidir. Bitkinin kullanılan kısmı kök ve 
rizomlarıdır. Kökler 60 cm uzunlukta ve 8 25 m genişlikte düğüm oluşturmuş 



122  Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler 

Sarı Kantaron (Hypericum perforatum L.) 
Clusiaceae familyasında yer alan sarı kantaron olarak bilinen Hypericum 

perforatum L. dünyada Avrupa, Kuzey Afrika, Sibirya, Asya, İran, Kuzey Irak, 
Kıbrıs ve Batı Suriye’de (Davis, 1982; Walker, Sirvent, Gibson ve Vance, 
2001), Türkiye’de ise tüm bölgelerimizde yayılış göstermektedir (Davis, 
1982). Bitkinin ülkemizde binbirdelik otu, sarı kantaron, yara otu, kan otu, 

ayasıl otu, kuzukıran, koyunkıran, kılıç otu, püren gibi çeşitli isimleri  
bulunmaktadır (Öztürk, Aydın, Başer, Kırımer ve Kurtaröztürk, 1992; Üstün, 
1998). Avrupa’da genellikle St. John’s Wort ismi ile bilinmektedir (Gerders, 

Almanya, İsviçre, Polonya, Macaristan ve bazı Avrupa ülkelerinde, 
Avustralya, Çin, Kuzey ve Güney Amerika’da kültürü yapılmaktadır (Baytop, 
1999; Bomme, 1997; Herbal Medicine, 2000: Plescher 1997). Sarı kantaron 
bitkisinin ülkemizde üretici bazında yaygın bir ekim alanı bul
birlikte genellikle doğadan toplanarak kullanılmakta ve ticarete konu 
olmaktadır. Sarı kantaron 30 80 cm boyunda, çok yıllık, otsu bir bitkidir. 
Yapraklar karşılıklı ve sapsız, çiçekler dalların ucunda ve beş parçalı, taç 
yapraklar sarı renkli ve kenarları siyah guddeler ile çevrilidir (Baytop, 1999). 
Bitkinin kullanılan kısmı çiçekli toprak üstü kısımlarıdır. 
zamanı çiçeklenme zamanından az önce veya çiçeklenme zamanıdır (Kroth 

2000 yıldan beri tıbbi amaçlarla kullanılan Hypericum perforatum L.’nin 
klinik  deneyler  sonucunda  antidepresan  aktivitesi kanıtlanmış ve dünyada 
kullanımı yaygın hale gelmiştir (DeSmet ve Mohen, 1996; Linde, Ramirez, 
Mulrow, Pauls, Weiden Hammer ve Melchart, 1996). Sarı kantaron 

xanthonesler ve tanenler (Hölzl ve Ostrowski, 1987; Nahrstedt ve 
Butterweck, 1997) olmak üzere farklı farmakolojik aktivite içeren grupları 
içermektedir. Farmakolojik yönden üzerinde en fazla durulan bileşik 
naphthodianthronlardır (Patocka, 2003). Bitkinin antidepresan aktivitesinin  
hiperisin ve türevleriyle ilişkili olduğu bilinmektedir (Butterweck, Petereit, 

Hypericum perforatum’un topraküstü kısımları hiperisinden dolayı 
antidepresan; biflavonoitleri ve hiperforinden dolayı sedatif, 
antienflamatuvar, antiülserojenik ve analjezik; flavonoid ve
dolayı diüretik ve astrenjan; uçucu yağı ise antifilojistik etkilidir (Çubukçu,  
Meriçli, Mat, Sarıyar, Sütlüpınar ve Meriçli, 2002). 

Kava Kava (Piper methysticum L.) 
Piperacea familyası üyelerinden kava veya kava kava olarak bilinen Piper 

methysticum Hawai’den Papua Yeni Gine’ye kadar uzanan ılık ve nemli 
bölgelerde doğal olarak yayılış göstermektedir. 7 m’ye kadar boylanabilen 
çok yıllık, çalı formunda bir bitkidir. Bitkinin kullanılan kısmı kök ve 
rizomlarıdır. Kökler 60 cm uzunlukta ve 8 25 m genişlikte düğüm oluşturmuş 

 Oya KAÇAR, Samet ÇERİ, Handan CAN  123 

bir kütle şeklindedir. Yan kökler 3 m’ye kadar uzayabilir. Rizomlar büyüklüğü 
ve şekli değişen, düzensiz, enine ve uzunlamasına parçalar şeklinde olup, dış 
yüzü sarımsı veya grimsi kahverengi, üzerinde uzunlamasına büyük 

eyazımsı ve yuvarlak kök izleri mevcuttur (WHO Monographs, 2002).
Kava bitkisinin kökleri Kuzey Avustralya ve Güney Pasifik adalarında 

yaşayan yerliler tarafından kullanılan geleneksel bir içeceğin kaynağıdır 
(Çelik ve diğerleri, 2007; Dragull, Yoshida ve Tang, 2003). Kökler kavalakton 
(kavapiron) yapısında bileşikler taşımaktadır (Çelik ve diğerleri, 2007; 
Grieve, 1971). Kava kava bitkilerinde bulunan kavapiron ve kavalaktonların 
barbiturat olarak analjezik ve anestetik etkileri vardır. Kava kava 

inden en çok endişe, panik atak, sinirlilik ve gerginlik gibi 
durumlarda sakinleştirici ve kas gevşetici etkileri nedeni ile 
faydalanılmaktadır (Baydar, 2016; Kraft ve Hobbs, 2004). Kavalakton 
bileşiklerinin anksiyolitik (Kraft ve Hobbs, 2004; Sarris, Kava
Bone, Adams ve Deed, 2009), antidepresan (Aşcı, Baydar ve Sahin, 2007) 
etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Bu özellikleri nedeni ile kava pek çok batı 
ülkesinde oldukça popüler bir bitki haline gelmiştir (Singh, 1983). 

Kedi Otu (Valeriana officinalis L.) 
Kedi otu olarak adlandırılan Valeriana, dünyanın subtropik bölgelerinde 

familyasının en büyük cinsidir. Bu cinse ait 168 
adet tür bulunmaktadır. Bunların en yaygın olanı Valeriana officinalis L.’tir 

weck, 1997). Kedi otu Batı Avrupa, Asya, Kuzeydoğu 
Amerika ve Türkiye’de doğal olarak yayılış göstermektedir (Baytop, 1999; 
Çubukçu ve diğerleri,  2002; Herbal Medicine, 2000). Tıbbi bitki olarak 
öneminden dolayı Almanya, Belçika, İngiltere, Fransa, Hollanda ve bazı Doğu 
Avrupa ülkeleri, Rusya ile Japonya ve Amerika’da kültürü yapılmaktadır 
(Baytop, 1983; Baytop, 1999; Çubukçu ve diğerleri, 2002; Davis, 1982; Herbal 
Medicine, 2000;). Ülkemizde çiftçi bazında kültürü yapılmamaktadır. Kedi otu 

150 cm’ye kadar boylanabilen, beyazımsı pembe çiçekli, çok yıllık, otsu

tıbbi amaçla kullanılan kısımları toprak altı organları olan kök ve rizomlarıdır 
3 cm çaptadır. Üzeri sarımsı 

esmer bir kabukla kaplıdır. Lezzeti baharlı, kokusu şiddetli ve özeldir ve bu 
kokuyu kediler çok sevmektedir (Baytop, 1999). 

Bitkinin kök ve rizomlarında valepotriyatlar olarak bilinen lipofilik 
uçucu yağ ve polisakkaritler bulunmaktadır (Aslan, 

2003; ESCOP Monographs, 2003; Herbal Medicine, 2000). Uçucu yağ içinde 
bulunan valerianik asit köklere bu özel kokuyu veren bileşiktir. (Baytop, 
1999). Bitki toprak altı organları içerdiği valepotriyatlardan dolayı sedatif, 
uçucu yağ ve iridoitler nedeniyle trankilizan ve orta şiddette hipnotik, 
valerianik asitten dolayı spazmolotik ve adele gevşetici, hipotansif ve 
karminatif etkiler göstermektedir (Çubukçu ve diğerleri, 2002).
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Çarkıfelek (Passiflora incarnata L.) 

Passifloraceae familyasından ırıldak çiçeg� i, saat çiçeg� i
Passiflora incarnata

Satıl, Akçiçek ve Selvi, 2008), anavatanı Amerika olmakla 
(Mc�uine, 1999) Arjantin ve Brezilya’ya kadar olan bo� lgede dog�al olarak 
yetişmektedir (Baytop, 1983; Dhawan, Dhawan ve Sharma, 2004 a; ESCOP, 
2003; �u� rbu� z, 2004; Kraft ve �obbs, 2004). Yaklaşık 500 tu� rden oluşan 
Passiflora cinsi, Passifloraceae familyasının en bu� yu� g�u� du� r. Bu cinsin tu� rleri, 
du� nyanın ılıman sıcaklıktaki ve tropik bo� lgelerine dag� ılmıştır. P. incarnata 
bitkisi 10 m’ye ulaşabilen, sarılıcı go� vdeli ve çok yıllık bir bitkidir. Tu� rkiye’de 
dog�al olarak bulunmamakta, su� s bitkisi olarak yetiştirilmekt (Işık, 2007). 
Yaprakları alternan, bazen basittir. Çiçekleri bitkiye go� re beyazdan mora 
kadar deg� işen renklerdedir. Meyvesi sarımsı turuncu renkte, çok çekirdekli, 
oval yuvarlak ve tatlımsı, yenilebilir niteliktedir (Dhawan, 

taze ve kurutulmuş toprak u� stu�  
kısımlarının tamamı kullanılmaktadır (Bown, 1995; 

, 2000; Yozgatlı, 2011). Bitkilerin go� vde, yaprak, çiçek ve 
meyvelerini taşıyan toprak u� stu�  kısımları, ilkbaharın sonlarına dog� ru 
çiçeklerin açmaya başladıg� ı do� nemde hasat edilmektedir. 

P. incarnata’nın temel kimyasal yapısını; fenoller, flavonoitler, alkoloitler 
ve siyanogenik bileşikler oluşturmaktadır (Dhawan ve dig� erleri,

Bitkinin toprak u� stu�  aksamından elde edilen ekstreler huzursuzluk ve endişe 
giderici, yatıştırıcı, sakinleştirici, uyku verici ve mensturasyon ve menapoz 
do� nemlerinde  psikolojik sıkıntı ve gerginlikleri gidermekte olarak
kullanılmaktadır (Attele,  Xie ve Yuan, 2000; Baydar, 2016; Bisset, 1994; 

Passiflora hazırlanan 
preparatların, dig� er 
ayrıca unutkanlık bag� ımlılık yapmadıkları için daha kullanışlı oldukları 
belirlenmiştir (Tu� rko� z, 1994). 

Şerbetçi otu (Humulus lupulus L.) 
Cannabinaceae familyasının bir üyesi olan şerbetçiotu Humulus lupulus

L.) yabani olarak bütün Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da (Tyler, Brady ve 
Robbers, 1976), ülkemizde de başta Bolu yöresinde olmak üzere Karadeniz, 
Marmara ve Trakya Bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir (Altınyay, 
2003). Yaklaşık 1000 yıldır bira yapımında kullanılan (Çelik ve diğerleri, 
2007) Avrupa’da doğal olarak yetisen bitkinin birçok ülkede kültürü 
yapılmaktadır. Türkiye'de Bilecik civarında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bir 
keyf bitkisi olarak biraya kazandırdığı acılık, muhafaza özellikleri ve aroma 
ile şerbetçiotu bu içkinin önemli bir hammaddesidir. Ekonomik değeri en 
fazla olan ve kültürü yapılan türü Humulus lupulus’tur. Şerbetçi otu çok yıllık, 

9 m uzayabilen sarılıcı bir gövdeye sahip, dioik ve otsu bir bitkidir (Baydar
2016). Yapraklar tam veya parçalı, kenarları dişli, saplı ve karşılıklıdır. 
Şerbetçi otunun ekonomik olarak kullanılan kısmı yeşilimsi renkte, 3
boyda, ovaid bir kozalak görünümünde olan dişi çiçekleridir (Baytop, 1999). 
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Bira içerisinde bilinen tadı ve aromayı vermek ve biranın dayanma 
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başlangıcı çiçeklenme dönemidir (Ceylan, 1997). 
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Lavanta (Lavandula spp.) 
Lavandula spp.) Lamiacea familyasından değerli bir uçucu yağ 

bitkisidir ve dünyada en fazla Güney Avrupa’nın ve Kuzey Afrika’nın 
Akdeniz’e komşu olan ülkelerinde yayılış göstermektedir. Türkiye florasında 
karabaş lavanta (Lavandula stoechas cariensis) haricinde diğer türlerin 
doğal yayılışı bulunmamaktadır Fransa, Bulgaristan, İspanya, İtalya, 
Yunanistan, İngiltere, Rusya, ABD, Avusturya ve Kuzey Afrika ülkelerinde 
yoğun olarak kültürü yapılmaktadır (Baydar, 2016; Ceylan, 1997). Türkiye’de 
yoğun olarak Göller yöresinde özellikle de Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde 
ticari değeri yüksek olan lavanta türlerinden lavandin kültürü yapılmakla 

on yıllarda lavander dikim alanları da artmaya başlamıştır (Baydar, 
2016). Lavanta yarı çalımsı formda çok yıllık bir bitkidir. Dallar üzerinde 
karşılıklı olarak 2 6 cm uzunlukta, çok kısa saplı, grimsi ve yeşil renkte 
yapraklar bulunmaktadır. Çiçekler başak şeklindeki 10 25 cm uzunluğundaki 
sapların ucunda toplanmıştır (Baydar, 2016; Ceylan, 1997).

Lavantanın değerlendirilen kısmı çiçekleridir (Baydar, 2016). Lavandula 
cinsine ait bitkilerin hem kuru tomurcuğu hem de uçucu yağı yüzyıllardır 

tik amaçlı kullanılmaktadır (Cavanagh ve Wilkinson, 2002). 
Uçucu yağ renksiz veya hafif sarı renklidir. Bitkinin en uygun hasat zamanı 
etken maddenin yüksekliği bakımından çiçeklenme dönemidir (Ceylan, 
1997). Lavantada uçucu yağın kalitesini özellikle lina
kafur oranı belirlemektedir (Başer, 1993; Baydar,2016; Sarker, Galata, 
Demissie ve Mahmoud, 2012). Lavanta yağının merkezi sinir sistemi uyarıcı, 
uyku verici, uyku süresini uzatıcı, yatıştırıcı, sakinleştirici ve stresi azaltan 
özellikleri bulunmaktadır (Baydar, 2016; Kim ve Lee, 2002; Kraft ve Hobbs, 
2004; Woelk ve Schläfke, 2010). İlaç sanayinde bazı preparatlara koku 
vermede kullanılmakta ve merkezi sinir sistemini düzenleyici ilaçların 
bileşiminde yer almaktadır (İlisulu, 1992). Linalool yatıstırıcı, linalil asetat 
uyuşturucu (Tisserand ve Balacs, 1999) ve doğal kafur akciğer ve solunum 
yollarında antiseptik bir etkiye sahiptir (Ayral, 1997). Ayrıca uçucu yağının 
içeriğindeki luteolin tipi flavonoidler bakteroistatik ve spazmotik 
sahiptirler (Başer, 1993). 

Bu türler dışında içerdikleri etken maddelerden dolayı herbası kullanılan 
Asteracea familyasından civan perçemi (Achillea millefolium L.); yaprakları 
kullanılan Ginkgoaceae familyasından g Ginkgo biloba .); çiçek 
durumları kullanılan Asteracea familyasından tıbbi papatya (Matricaria 
chamomilla L.), Tiliaceae familyasından ıhlamur türleri (Tilia
familyasından Yasemin (Jasminium officinale), Papaveraceae familyasından 

Papaver rhoeas çiçeği ve yaprağı kullanılan Rutaceae 
familyasından Turunç (Citrus aurantium),  Rosaceae familyasından Alıç 
Crataegus laevigata) ve meyveleri kullanılan Verbenaceae familyasından 

Hayıt (Vitex agnus-castus) bitkileri dolaylı olarak sedatif etkiye sahip 
lunmaktadırlar.
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Sonuç 
Bitkisel ilaçlar bu rahatsızlıkların tedavisinde gerek birincil tedavide 

gerekse tedaviye destek amaçlı olarak önerilmektedir. Ancak bitkisel 
ürünlerin de birer ilaç olduğu, bu nedenle de kalite, etkinlik ve güvenlik 
kriterlerini taşıması gerektiği asla unutulmamalıdır (Yozgatlı, 2011). Bu 
nedenle bitkisel kökenli ilaçların masum ve doğal olduklarına ilişkin yaygın 
bir kanı olsa da, bitkisel ürünler pek çok toksik madde (Shekelle, Hardy, 
Morton, Maqlione, Mojica ve Suttorp, 2003), ağır metal ve kimyasal kalıntılar 
içerebilmektedir (Haller, Duan, Benowitz ve Jacob, 2004). Kullanılmakta olan 
diğer ilaçlarla etkileşime girerek toksik etkiler gösterebilmektedir (Ernst, 
2000; Gurley, Gardner ve Hubbard, 2000). Ayrıca bitkinin toplanma şekli, 
hasat zamanı, hasat sonrası taşınma ve depolanma koşulları, işlenme 
yöntemleri konularında standardizasyon eksikliği, bitkinin içerdiği etken 
madde konsantrasyonlarında kalitatif kantitatif farklılıklara neden 
olabilmekte ve kullanımda doz ayarlanmasını güçleştirerek olumsuz 

urumlara yol açabilmektedir (Chan 2003;  Fong, 2002; Van Breemen, Fong 
ve   Farnsworth, 2008). Bitkisel ürünlerin kullanımındaki artış tüm dünyada 
benzer bir seyir izlemektedir. Ancak gelişmiş ülkeler bu konuya ilişkin 
mevzuatları hazırlamış ve sağlık çalışanları bu bitkisel ürünler hakkında 
eğitilmişlerdir. Fakat ne yazık ki ülkemizde bitkisel ürünler halen yaygın 
olarak aktarlarda ve eczanelerde kontrolsüz olarak satılmaktadır. Benzeri 
uygulama ve düzenlemelerin ülkemizde de yapılarak tüketicilerin 
bilinçlendirilmesi çok önem taşımaktadır. . Ülkemizde de benzeri 
düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yine bitkisel ürünlerin 
uygun biçimde kullanılabilmesi için ülkemizde de bu ürünleri tavsiye edecek 
hekimlerin fitoterapi dersleri alarak bitkisel ürünler ile ilgili yetkinlik 
kazanmaları ve bu ürünlerin doğru yerlerden temini için hastalarını 
yönlendirebilmeleri de çok önemlidir. Eğer eczanelerinde bu tür bitkisel 
ürünler satıyorlarsa, eczacıların da bu ürünleri kullanmak isteyen kişilerin 
sorularına yanıt verebilecek düzeyde eğitim almaları bir diğer önemli 
konudur. Ayrıca eczacılık ve tıp fakültelerinin birlikte çalışarak, klinik 
çalışmaları, özellikle endemik bitkilerin etkinlikleri ve diğer özellikleri ile 
ilgili çalışmaları arttırmalarının da konunun çözümüne çok katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir (Uzun ve diğerleri, 2014). 
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uygun biçimde kullanılabilmesi için ülkemizde de bu ürünleri tavsiye edecek 
hekimlerin fitoterapi dersleri alarak bitkisel ürünler ile ilgili yetkinlik 
kazanmaları ve bu ürünlerin doğru yerlerden temini için hastalarını 
yönlendirebilmeleri de çok önemlidir. Eğer eczanelerinde bu tür bitkisel 
ürünler satıyorlarsa, eczacıların da bu ürünleri kullanmak isteyen kişilerin 
sorularına yanıt verebilecek düzeyde eğitim almaları bir diğer önemli 
konudur. Ayrıca eczacılık ve tıp fakültelerinin birlikte çalışarak, klinik 
çalışmaları, özellikle endemik bitkilerin etkinlikleri ve diğer özellikleri ile 
ilgili çalışmaları arttırmalarının da konunun çözümüne çok katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir (Uzun ve diğerleri, 2014). 
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