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ÖNSÖZ 

Coğrafya eğitimi, ülkemizin ve ülkelerin eğitim politikasında önemli bir 

yere sahiptir. Bu önemin bilicinde olan toplumlar coğrafya öğretimine önem 

vermişlerdir. Böyle bir ilmin ülkemizde hak ettiği önemi görmeyişi çok üzücü bir 

durumdur. Bu ilmin öğretilmesinde vazgeçilmez bir yöntem olan gezi gözlem 

yöntemin bilinmesi, öğretilmesi gerekir. 

Bu araştırmada dokuzuncu sınıf fiziki coğrafya konularının öğretiminde 

gezi gözlem yönteminin önemi üzerinde durulmuştur. Evren ve örneklem olarak 

İstanbul Bağcılar ilçesindeki orta öğretim kurumları seçilmiştir.  

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın 

önemi, amacı, problem durumu, sayıtlılar, sınırlılıklar üzerinde durulmuş. İkinci 

bölümde dokuzuncu sınıf coğrafya müfredatındaki fiziki coğrafya konuları 

incelenmiştir. Üçüncü bölümde coğrafya öğretiminde kullanılan yöntemlerden ve 

bunlar içinde gezi gözlem yöntemi ayrıntılı anlatılmış. Dördüncü kısımda anket 

bulguları ve analizler, beşinci kısımda da sonuç ve önerilerden bahsetmektedir. 

Başta bu çalışmada bana yol gösteren, beni çalışmaya sevk eden, değerli 

vakitlerini bana ayıran danışman hocam Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU’na, 

Lisans ve Yüksek Lisans dönemlerinde fikirlerinden yararlandığım hocalarım 

Prof.Dr. Ramazan ÖZEY, Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÜNLÜ’ye teşekürü bir borç 

bilirim. Ayrıca Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğünde görevli, memur Murat 

Beye, teknik anlamda yardımcı olan arkadaşlarım Necip MUTLU ve Kamil 

AKBAŞ’a  teşekkür ederim.                                                                Saygılarımla 

Ali BALLI  

2009 
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ÖZET 

Bu araştırmada, 9.sınıf Fiziki coğrafya konuları öğretiminde gezi-gözlem 

yönteminin önemi incelenmiştir. Program ile ilgili sorunlar tespit edilerek çözüm 

önerileri ortaya konulmuştur. Bu amaca yönelik olarak İstanbul da Bağcılar 

ilçesinde Orta Öğretim Kurumlarında coğrafya öğretmenleri ve öğrencilere bir 

anket uygulanmış elde edilen sonuçlar istatistikî yöntemler kullanılarak 

araştırmaya eklenmiştir.  

Coğrafyada kullanılan metotlar arasında öğrenci başarısında en fazla etkili 

olan metodun gezi-gözlem olduğu tespit edilmiştir. Ancak gezi-gözlem 

metodunun diğer metotlara göre daha fazla zamana ihtiyaç duyması ve maddi 

harcama gerektirmesi vb nedenler bu metodun Fiziki Coğrafya konuları 

öğretiminde uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak gezi gözlem yöntemi 

fiziki Coğrafya konuları öğretiminde faydalı bir yöntemdir. İmkanlar dahilinde 

kullanılması gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

In this study the importance of Excursion-Observation Method in teaching 

physical geography subjects in 9th grades was analyzed. Problems related to 

geography program were defined and solutions were offered to these problems. 

To this purpose, a questionnaire was conducted on geography teachers and 

students in high schools in Istanbul, Bağcılar and then the results were added to 

the study by using statistical methods.  

Is has been detected that among all the methods used in geography lessons 

the most efficient one in terms of student success  is Excursion-Observation 

Method. However, the reasons such as the fact that Excursion-Observation 

Method requires more money and time than other methods makes it more difficult 

to apply this method in teaching of geography subjects.  

As a result, Excursion-Observation Method is a beneficial method in 

teaching of geography subjects. It should be used within the bounds of possibility.  
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1.1. GİRİŞ 

Coğrafya adından da anlaşıldığı gibi tasvir ilmidir. Tasvir içinde gözlem 

yapmak gerekir. Tasvir olmadan izaha gitmek kuru bilgileri öğrencilere vermekle 

eşdeğer bir uygulamadır. Bu bağlamda liselerde coğrafya öğretiminin en önemli 

eksiği gezi-gözlem yönteminin yapılamıyor olmasıdır. 

Bir şey bir olay üzerine düşünce sahibi olmak için, onu özen içinde inceden 

inceye görme, gözleme işi. Gözlem türlü bilimlerde hele coğrafyada başta gelen 

çalışma yollarından biridir. O kadar ki coğrafyanın bir tanımı olarak şöyle denir; 

"Coğrafya bir gözlem bilimidir."( İzbırak, 1992) 

Bu araştırma 9. Sınıf Fiziki Coğrafya Konularının Öğretiminde Gezi 

Gözlem yönteminin Önemini Bağcılar ilçesi ölçeğinde belirlemek ve ortaya 

koymak için hazırlanmıştır. 

Gözlem metodu, her çocukta var olan araştırmaya eğiliminin 

değerlendirilmesi olarak ortaya çıkmıştır. Eğitim-öğretimde gözlem, varlık ve 

olayların kendi tabi ortamlarda plânlı ve amaçlı olarak incelenmesi demektir. 

Psikoloji bilimi gözlemi, dikkatin dış dünyadaki olay ve varlıklara yönelmesi 

olarak tanımlamaktadır. 

Gözlem metodu genelde eğitsel ders gezileri olarak da adlandırılır. Çünkü 

çoğu kez öğrencileri fabrika, müze, kütüphane, çeşitli devlet kurumları, dağ, 

orman, göl gibi yerlere götürerek oralarda doğrudan gözlem yaptırılarak bilgi 

toplanabilir. Bunun yanında gözlem sınıflarda da yapılabilir. Sınıfa getirilecek bir 

kuş, bir maden parçası, bir model, bir tablo, film vs. incelendikten sonra gözlem 

sonuçları alınabilir. 

Öğretimde daha fazla duyuyu etkileyen metod daha iyi olduğuna göre, 

yapılacak gözlemlerin öğrencilerin daha fazla duyusuna hitap etmesi 

sağlanmalıdır. Bu itibarla metodun adı gözlem olmasına rağmen göz yanında 

başka duyularla da bilgi sağlanmaya çalışılmalı; göze, kulağa, koku almaya ve 

dokunmaya yönelik gözlemlere de önem vermelidir. Daha çok duyuyu etkileyen 

gözlemin, gözlemcilerin daha fazla ilgisini çektiği ve daha kalıcı öğrenme 

yaşantısı sağladığı bilinmelidir. En sağlam ve unutulmayan bilgilerin doğrudan 
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doğruya nesnelerden ve olaylardan sağlandığı unutulmamalıdır. Gözlem yoluyla 

öğrenciler, olay ve nesneleri gerçek biçimleriyle doğru olarak öğrenirler. 

Gözlem, öğretimi kitaba bağımlılıktan ve sınıf atmosferinden kurtarmakta, 

daha kalıcı yaşantılar sağlamaktadır. Gözleme katılan duyu organlarının fazlalığı 

nispetinde, öğrenme yaşantısının kalıcılık oranı da yüksek olacaktır. 

Gözlem çeşitleri: 

Gözlemler; "tabi gözlem", "kontrollü gözlem" olarak iki tür olarak 

sınıflanabileceği gibi: "sürekli gözlem", "bir kez yapılan gözlem"; "basit gözlem", 

"sistematik gözlem" gibi çeşitli şekillerde sınıflanabilmektedir. Süresine, 

yapıldığı yere, sayısına ve araç-gereç kullanma ihtiyacına göre de sınıflandırma 

yapılabilir. 

1.2.PROPLEM DURUMU 

Coğrafya eğitimi, ülkemizin ve ülkelerin eğitim politikasında önemli bir 

yere sahiptir. Bu önemin bilicinde olan toplumlar coğrafya öğretimine önem 

vermişlerdir. Böyle bir ilmin ülkemizde hak ettiği önemi görmeyişi çok üzücü bir 

durumdur. Bu ilmin öğretilmesinde vazgeçilmez bir yöntem olan gezi gözlem 

yöntemin bilinmesi, öğretilmesi gerekir. 

Fiziki coğrafya konuları, arazi çalışmalarına yönelik gezi-gözlem yöntemi 

en azından her dönem bir kere olmak üzere uygulanmalıdır (yakın çevre için) 

Derste islenen teorik konu ile bağlantılı olarak şehrimizdeki bir fabrikaya 

öğrencileri götürerek sanayi faaliyetlerinin kuruluş şartlarının karmaşıklığı ortaya 

koyulabilir. Yerleşme konusunda ise şehrin büyük bir kısmının görülebileceği bir 

noktaya öğrenciler götürülerek şehirdeki yerleşme dokusu (iş yerleri, alışveriş 

merkezleri, gecekondu bölgeleri vb.) hakkında bilgi verilebilir. Turizm konusunda 

turistik çekicilikleri öğrencilere tanıtmak amacıyla şehrimizdeki müze, çeşitli 

tarihi eserlerin bulunduğu yerlere öğrencilerimiz günübirlik götürülebilir. Yer 

şekilleri ve iklim özellikleri ile ilgili konular hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak 

için yapılacak gezilerin bölge asan veya daha uzun süreli geziler olması gerekir. 

Uzun süreli geziler sınıfça yılda bir kez yapılmalıdır. Bu gezilerde pek çok coğrafî 

özelliği görmek mümkündür. 
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Sonuç olarak gezi-gözlem yöntemi ile gerçeklesen arazi çalışmaları 

coğrafya öğretiminde su işlevlere sahiptir; 

 Yapılan gözlemler sonucu problemli durumların ortaya çıkmasına ve 

hipotezlerin oluşturulmasına katkı sağlar. 

 Alan çalışmaları yaratıcılığa sınavlardan daha çok yer verir. Bu 

çalışmalarda bağımsız neticelere ve varsayımlara ulaşılmasının gerekliliği 

yaratıcılığı sağlar. 

 Alan çalışmasında konular biçimlendirmeye açıktır. Öğrenciler bu tür 

çalışmalarda kendilerini ağırlık merkezi olarak belirleyip, çalışmayı 

istedikleri gibi yönlendirebilirler. 

Öğrencilerin kapalı kapılar ardından, sınıfın sıkıcı havasından kurtuldukları 

için, sevinerek katıldıktan ve doğrudan bilgi ve tecrübeye ulaştıkları bir eğitim 

ortamıdır. 

Öğrencinin birçok duyu organı devreye sokulduğu için, daha sağlam ve kalıcı 

bilgiler oluşturulur. Kullanım alanı çok geniştir; hemen her derste gezi ve gözlem 

metodu ile işlenecek birçok konular bulunmaktadır. 

Bu metod kullanıldıkça, okul-çevre ilişkisi daha iyi gelişir. Çevredeki birçok 

insan okul ve öğrencinin faaliyetlerini tanır. Okulun öğrencileri da çevrelerini 

daha iyi gezme, gözleme ve öğrenme fırsatı bulurlar. 

Bazı durumlarda gözlem gezisi yapılacak yerler için ilgili makamlardan izin 

almalıdır. Üstelik eğer o bölgede tehlikeli durumlar varsa, gerekli güvenlik 

önlemlerinin de alınması gerekebilir. Gözlem yerine gidiş-geliş konusunun da 

önceden ayarlanması gerekir. Bazen uzun öğrenci kuyruklarıyla şehir içinde bir 

takım yerlere gidilmesi, istasyonda dolaşılması, kırlara çıkılması, bir takım 

fabrikaların gezilmesi bir dizi önlemin alınmasını gerektirebilir. 

Öğrencilerin gidiş gelişleri ve gözlemleri sırasında kargaşa çıkmaması için çok 

ayrıntılı bir organizasyonun yapılması gerekir. Eğer bu yapılmazsa, faaliyetin 

pedagojik değeri sıfıra inebilir. 



5 
 

Gözlem yeteneği, öğrencinin yaşı arttıkça gelişir. Gözlemde algı ve dikkatin 

gelişmesi çok önemlidir. Bunu geliştirmek için yazma, çizme vs. Şeklide sürekli 

alıştırmalar yapılmalı; öğrenciler gözleme kişisel olarak da hazırlanmalıdır. 

Öğretim düzeyi arttıkça gözlem ve gözlemle yapılacak işlerde ayrıntıya gidilebilir, 

yorumlar yaptırılabilir. 

Gidiş gelişler de zaman alacağı için, bu metodu kullanacak öğretmenin çok 

ince bir plânlama yapması, zamanı çok dikkatli kullanması gerekir. Bunun için, 

gezi yapılacak yer veya konu hakkında önceden ayrıntılı bilgi sahibi olunmalı, 

hatta önceden bir kez görülmeli, gözlem sırasında gerekli ses ve fotoğraf kayıtlan 

alınmalı, mümkünse numuneler toplanmalı ve bunlar daha sonra sınıfta yemden 

değerlendirilmelidir. 

 

1.3.ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

Bu araştırmanın amacı 9. sınıf fiziki coğrafya konularının gezi gözlem 

yöntemi ile öğretimine gereken önemin verildiğinin ortaya konmasıdır. 

Çalışma sırasında şu sorulara cevap aranacaktır. 

 Araştırmanın yapıldığı yerin genel özellikleri ve konumu. 

 Araştırmada kullanılacak strateji yöntem ve teknikler. 

 Gezi gözlem yönteminin faydaları ve sınırlılıkları nelerdir. 

 9. sınıf fiziki coğrafya konularının öğretiminde gezi gözlem yöntemi ne 

şekilde nasıl uygulanmaktadır. 

Bu amaçlar doğrultusunda gözlenecek varlık veya olay kendi şartlarında 

olmalıdır. Gözlemin amaç veya amaçlan olmalıdır. Gözlem plânlı yapılmalıdır. 

Plânsız gözlemin bilgi oluşturması çok zordur. Büyük bilimsel buluşlarda plânlı 

gözlemin yeri büyüktür. 

Gözlem plânının öğrencilerle ve hatta velilerle birlikte yapılması, plâna 

öğrencinin ve velisinin katkısının sağlanması gereklidir. Öğrenci katılımı, 

öğretmenin ilgisinden çok öğrencilerin ilgilerine yönelmeyi sağlayacak ve 

öğretmenin önemsiz gördüğü fakat, öğrenciler için anlamlı olan birçok ayrıntının 

ele alınmasına yarayacaktır. 
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Gözlemin plânlama aşamasında öğrencilerin gözlem konusuna ilgisinin 

çekilmesi şarttır. İlgi çekmeyen öğrenmelerin kalıcı olmadığı biliniyor. Plânlama 

esnasında, gözlemin hangi aşamasına daha çok dikkat edileceği belirtilmelidir. 

Öğretmenlerin yapılacak gözlemle ilgili ön araştırmalar yapmaları, hatta 

öğrencilere yaptırmadan kendilerinin önceden bir kez gözlem yapmaları 

faydalıdır. 

Bir gözlem plânında; gözlem tarihi ve süresi, gözlem yeri, gözlemin 

amacı, neyin veya nelerin gözleneceği, -gözlem gezisi ise- hangi vasıta ile gidilip-

gelineceği, gözleme kimlerin katılacağı ve gözlemin nasıl yapılacağı gibi 

hususların bulunması gereklidir. 

Gözlemin bir gezi ile birlikte olmasının gerektiği durumlarda, amacın 

dışına çıkılmaması gereklidir. Gezi içeren gözlemlerde disiplin problemleri 

olabilir. Bu sebeple organizasyonun çok iyi yapılması gereklidir. Uzak mesafe 

gözlemlerinin maddî külfetinin bulunması da ayrı bir problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sebeple geziye dayalı gözlemlerde zamanlama ve plânlama diğer 

gözlemlerden daha dikkatli yapılmalıdır. 

Gözlem gezisi için başta okul idaresinden izin alarak, velilere o gün yere 

gözlem gezisine gidileceği bildirilerek, bunun için gerekli âlet-edevat ve 

gerektiğinde giysiler bile hazırlanarak, geziye gidilecek yerdeki yetkililere haber 

verip onların danışmanlar görevlendirmeleri sağlanarak v.s. çok sağlam bir şekilde 

işe başlamalıdır. 

Öğrenciler, gittikleri yerlerde neye dikkat edeceklerini, neyi 

gözleyeceklerini iyi bilmelidirler. Yoksa gözlem gezisi alelade bir gezi, bir zaman 

kaybı şekline de dönüşebilir. 

Gözlem sonunda gözlem sonuçlarını görmeye yönelik bir 

değerlendirmenin yapılması esastır. Bu yapılırken gözlem sırasında tutulan notlar, 

toplanan materyaller, alman fotoğraf veya filmler, ses kayıtlan v.s. ayrıntılı olarak 

değerlendirilmelidir. Gözlem sırasında öğrencilere not tutturma alışkanlığı 

kazandırılmalıdır. Böylelikle sınıf değerlendirmesinde öğrenci unuttuklarını 

hatırlar, görmediği hayal unsuru şeyler eklemez. Bu değerlendirme sırasında 

öğrencilere gezi-gözlemi anlattırma, yazdırma, resmini yaptırma, modelini, 

haritasını çizme v.s. yaptırılabilir. 
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1.4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 

Mekân gerçekleri ile karşılaşma biçimine göre öğrenmeler dolaylı ve 

dolaysız olmak üzere ikiye ayrılır. Mekân gerçekleri hakkında bilgi; çalışma ve 

gösteri araçlarından (harita, internet, tablo, bilgisayar, grafik vb.) elde ediliyorsa 

bu tür öğrenmeye dolaylı öğrenme denir. Doğrudan öğrenme ise orijinali 

karşılaşma ve okul dışı öğretimdir. Doğrudan (aracısız) öğrenme; alan 

çalışmalarının gerçekleşmesini sağlayan gezi-gözlem yöntemi ile mümkündür. 

Gezi-gözlem yönteminde mekân kompleksinin orijinali ile karşılaşma öğrenmeye 

heyecan katar. Bu yöntem öğrencilerin planlama ve karar verme yeteneğini 

geliştirir. Gezi gözlem yönteminde iletişimsiz ve işbirliksiz yol alınması mümkün 

değildir. 

Tabiat coğrafyanın laboratuarı olduğuna göre onun içine sık sık girmek 

lazımdır. Hiçbir zaman coğrafya dört duvar arasında yapılamaz. Şüphesiz 

seminer, laboratuar ve sınıf çalışmaları coğrafya öğretimi için önemlidir. Ancak 

arazi çalışmaları yapılmadan coğrafya öğretimi gerçek manada gerçekleştirilemez. 

Arazi çalışmalarının eksikliği öğretimde telafi edilemez. 

Coğrafya programımızın açıklama kısmı 9. maddede gezi-gözlem yöntemi 

ile ilgili olarak su açıklama bulunmaktadır 12; gezi-gözlemin coğrafya 

öğretiminde çok büyük yeri olduğundan sınıfça geziler düzenlenmeli, öğrenciler 

inceleme gezilerine ve gözlemlere teşvik edilmeli ve bu gözlemlerden elde edilen 

izlenimler rapor hâline getirilerek sınıfta tartışılmalıdır. Bu şekilde bir açıklama 

güzel ancak okullarımızda bu açıklamaların pratikte bir anlam ifade etmediği 

anket sonuçlarına göre ortaya çıkmaktadır. Coğrafya öğretmenlerimizin % 

88.2'sinin hiçbir zaman konular ile ilgili olarak yakın çevre gezileri 

düzenlemediği, % 7.9'unun ise nadiren ve ara sıra gezi düzenlediği ortaya 

çıkmıştır. 

Gezi gözlem yöntemini çok az sayıda öğretmenimizin kullanmasının 

nedenleri; 

 Gezi için izin almanın çok zor olması ve masraflarının devlet tarafından 

karşılanmaması, 

 Öğretmenlerin geziye katılan öğrencilerden sorumlu tutulmaları, 
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 Eğitim-öğretim işi planlı ve programlı bir istir. Gezi-gözlem yöntemi ile 

gerçekleştirilecek bir alan araştırmasının hangi konu ile bağlantılı olarak 

gerçekleştirileceğinin programda belirtilmemiş olması, başka bir deyişle 

eğitim amaçlı geziler için programda ayrılan bir zaman yoktur. Bu duruma 

bağlı olarak da öğretmenler gezi- gözlem yöntemini uygulamakla 

kendilerini yükümlü hissetmemektedirler. 

 Öğrencilerin problemli durumlara çözüm getirmesi, yöntem seçme, karar 

verme, grup çalışması ve iletişim becerilerini geliştirir. 

 Alan çalışması öğretimin sonunda bulunuyorsa elde edilen bilgilerin 

sağlamlaştırılmasını sağlar. Yani teorik bilgilerin arazide görülmesine 

olanak tanınır. 

 

1.5.VARSAYIMLAR 

Bu araştırma yapılırken aşağıdaki varsayımlardan hareket edilmiştir. 

 Veri toplama araçları geçerlilik ve güvenirliğe sahiptir.  

 Veri toplama araçları araştırmanın amacına uygun seçilmiştir. 

 Veri toplamak amacıyla coğrafya öğretmen ve öğrencilere uygulanan 

anketlere doğru cevap vermişlerdir. 

 İstanbul Bağcılar ilçesinde orta öğretim kurumlarında uygulanan anket 

ülke geneline uygulanabilir. 

 

1.6. SINIRLILIKLAR 

 Araştırma evreni Bağcılar ilçesi ve ilçedeki orta öğretim kurumlan 

oluşturmaktadır. Zamanın sınırlı olması, Ulaşım imkanları vb sebeplerden 

dolayı diğer ilçeler uygulama dışında bırakılmıştır. 

 Araştırmanın amacına uygun seçilmiş kaynaklara ulaşmada zorluklar. 

 Araştırmayı yapan kişinin bilgi donanımı ve konuyu yorumlama biçimi ile 

sınırlıdır. 

 Anketlere verilen cevapların doğruluğu 
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BÖLÜM II 

 9.SINIF FİZİKİ COĞRAFYA KONULARI VE GEZİ GÖZLEM 

YÖNTEMİYLE İLİŞKİSİ 
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Bu bölümde ortaöğretimde lise 1. sınıflarda okutulan Coğrafya 9 ders 

kitabının incelenmesi ve bu kitaplarda yer alan Fiziki Coğrafya ile ilgili bilgilerin 

sentezlenmesi sağlanmıştır. Bu konuların öğretiminde kullanılan kazanım ve 

etkinlikler belirtilmiş. Fiziki Coğrafyanın konuları ders kitabındaki bölüm 

sıralamasına göre hazırlanmıştır.  

Fiziki Coğrafya konuları belirlendikten sonra her konu ile ilgili kazanım,  

etkinlikler ve açıklamalar, konu içeriği ve gezi gözlem yöntemiyle konunun 

ilişkisi açıklanmaktadır.  

 

 

Fotoğraf 1: Coğrafya 9 Ders Kitabı (MEB,2006) 

 

Coğrafya 9 kitabı 2006 yılında yeni sisteme uygun olarak hazırlanmıştır. 

Kitap bu sisteme uygun olarak hazırlanırken bazı eksiklikler ortaya çıkmıştır. 

Kitabın hatalı bilgileri ve eksiklikleri bu bölüm içinde alt başlık olarak verilmiştir. 
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2.1. HARİTA BİLGİSİ 

2.1.1.Kazanımlar, Etkinlikler ve Açıklamalar 

Coğrafya 9 Doğal Sistemler Alanı içerisinde yer verilen Harita Bilgisi ile 

ilgili kazanımlar, etkinlikler ve açıklamalar: 

Kazanım 1- Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri 

kullanım amaçları açısından karşılaştırır. 

Etkinlikler: 

Coğrafî Rehber: Harita kullanımının nedenleri sorgulanarak, farklı amaçlar 

ve tekniklerle oluşturulan harita örnekleri kullanım amaçları açısından incelenir. 

Harita çizimine yönelik tekniklere ait örnekler üzerinde haritaların unsurları ve 

kullanımlarına ilişkin çalışmalar yapılır. (Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı 

etkinlik)   

Haritaları Anlamak: Verilen örnek haritaları mevcut kullanım amaçları 

açısından incelenerek doğal afetlere yönelik risk haritası hazırlanır.  

(Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı etkinlik)   

Açıklamalar: 

Haritacılık tarihinde önemli olan Türk bilim adamları verilir.  

Projeksiyonlar ve özellikleri genel olarak verilir. 

Coğrafî Bilgi Sistemlerini (CBS) kullanmaya yönelik uygulamalar da 

yapılabilir. 

Harita becerisi, birincil ve ikincil veri kaynaklarını etkili kullanma becerisi, 

kanıt kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.  

Bu kazanım için kontrol listesi, gözlem formu kullanarak değerlendirme 

yapabilirsiniz. 

Kazanım 2- Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak 

zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 

Etkinlikler: 

Koordinat Sistemi: Haritalar üzerindeki koordinat sistemini kullanarak 

yere ve zamana ait hesaplamalar yapılır.  

(Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı etkinlik)   

Açıklamalar: 
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Harita becerisi, sorgulama becerisi kazanımla birlikte organize edilerek 

verilecek becerilerdir.  

Coğrafî bilgi sistemleri (CBS) ile uygulamalar yapılabilir. 

2. 3. 4.  kazanımları ilişkilendirilerek harita üzerinde ölçek, uzunluk, alan, 

eğim ve profil çıkarma işlemleri de yapılır. 

Kazanım 3- Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini 

ayırt eder. 

Kazanım 4- Eş yükselti eğrilerini yer şekillerinin temel özellikleriyle 

ilişkilendirir. 

Etkinlikler: 

Eş Yükselti Eğrilerinin Dili: Üzerinde yükselti değerleri yazılı çalışma 

kâğıtları dağıtılarak bu kâğıtlar üzerinde eş yükselti eğrileri oluşturulur. Daha 

sonra harita üzerinde hangi yer şekilleri olduğu ve eş yükselti eğrilerinin nasıl 

yorumlandığına yönelik uygulamalar yapılır (CBS uygulaması yapılabilir)   

(Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı etkinlik, İnceleme gezisi)   

Açıklamalar: 

Yaşadığı yerleşme alanına ait 1/100 000 veya 1/250 000 ölçekli haritalar 

kullanılabilir.  

Harita becerisi, arazi çalışma becerisi, gözlem becerisi kazanımla birlikte 

organize edilerek verilecek becerilerdir. 

2. 3. ve 4. kazanımları ilişkilendirilerek, bu kazanımlar için derecelendirme 

ölçeği, gözlem formu, öz değerlendirme formu, performans ödevi kullanarak 

değerlendirme yapabilirsiniz. 

 

2.1.2. Konu İçeriği 

2.1.2.1. Harita çizim yöntemleri: 

İzohips (Eş Yükselti Eğrisi) Yöntemi: Deniz seviyesine göre aynı 

yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrilerin kullanıldığı 

yöntemdir. Eğrilerin sık ya da seyrek olması yüzey şekilleri hakkında bilgi verir. 

Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaların birleştirilmesi ile oluşturulan 

eğrilere de izobat (eş derinlik) eğrileri denir. Kıyı çizgisi, izohips ile izobat 
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eğrilerinin kesişme noktalarıdır. Harita çizim yöntemleri içerisinde kullanılan ve 

en yaygın olan yöntemdir.(MEB,2006) 

Kabartma Yöntemi: Bu yöntemle hazırlanan haritalarda, yükseltiler belli 

oranda küçültülür ve yer şekilleri kabartılarak gösterilir. Bu haritalar yer 

şekillerinin üç boyutlu ve gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. Ancak 

haritaların yapılışı ve taşınması zor olduğundan kullanım alanı dardır.(MEB,2006) 

Renklendirme Yöntemi: Bu yöntemde yer şekilleri renklerle ifade edilir. 

Her renk belirli bir yüksekliği göstermek için kullanılır.  

Tarama Yöntemi: Bu yöntemde eğimin fazla olduğu yerlerde çizgiler sık, 

kalın ve kısadır. Eğimin azaldığı yerlerde ise çizgiler uzun, ince ve seyrektir. Düz 

yerler boş bırakılır. Tarama yöntemiyle çizilen haritalar yüzey şekilleri hakkında 

genel bir fikir verir. 

GGööllggeelleennddiirrmmee  YYöönntteemmii  Haritanın bir köşesinden 45°'lik eğimli bir ışıkla 

aydınlatıldığı kabul edilerek haritalar çizilir. Harita aydınlatıldığında ışık alan 

yerler açık, ışık almayan yerler ise koyu gösterilir. Haritadaki yer şekillerinin 

yükseltisine bağlı olarak açık tonlu renkten koyu tonlu renklere doğru geçiş 

yapılarak yer şekilleri gösterilir. Bu yöntemde yükselti basamakları 

bulunmadığından, yükseltileri tespit etmek ve profil çıkarmak olanaksızdır. Bu 

nedenle modern haritacılıkta yardımcı bir yöntem olarak kullanılır. (MEB,2006)  

 

2.1.2.2. Projeksiyon Tipleri 

Dünya yüzeyi küçültülmüş boyutlarda gerçeğe uygun olarak küre üzerine 

aktarılabilir. Ancak düzlem üzerine aktarılırken Dünya'nın şeklinden kaynaklanan 

hatalar ortaya çıkacaktır. Çünkü yuvarlak olan bir cismi, bozulma olmadan veya 

özelliklerini yitirmeden düzlem üzerine aktarmak oldukça güçtür. Bu nedenle 

haritalar oluşturulurken bozulmaların en aza indirilmesi için çeşitli projeksiyon 

yöntemleri kullanılır. (MEB,2006) 

Konik Projeksiyon: Kürenin çevresine koni şeklinde bir kâğıt sarılmasıyla 

oluşturulur. Bu yöntemle çizilmiş haritalarda şekiller bozulur ama alanlar korunur. 

Orta enlemler ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır. 

Düzlem Projeksiyon: Bir düzlemin kutup noktasına teğet olarak 

geçirilmesiyle oluşturulan bu çizimde açılar korunurken şekil ve alanlarda 
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bozulmalar meydana gelir. Bu yöntem daha çok dar alanların ve büyük ölçekli 

haritaların çiziminde kullanılır. 

Silindirik Projeksiyon: Bir kürenin çevresine silindir şeklinde bir kâğıt 

sarılmasıyla oluşturulur. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe alan bozulmaları 

görülür ve şekiller büyür. Bu yöntem daha çok deniz ve hava ulaşımında 

yararlanılan haritaların hazırlanmasında kullanılır. (MEB,2006) 

 

 

2.1.2.3. Haritalara Yolculuk 

Ölçek: Yaşadığınız yeri hiç küçültmeden harita üzerine aktarabilir misiniz? 

Böyle bir şeyin imkânsız olduğunu hepiniz bilirsiniz. O hâlde ne yapmamız 

gerekir? Tabiki belli oranda küçültmemiz gerekir. İşte bu küçültme oranına ölçek 

adı verilir. Ölçek, kesir ve çizgi ölçek olarak ikiye ayrılır. Kesir ölçek 1: 5.000, 1: 

200.000 gibi kesirlerle ifade edilir. Pay harita uzunluğunu, payda çizimi yapılan 

yerin ne kadar küçültüldüğünü gösterir. Kesir ölçeklerde uzunluk birimi her 

zaman cm cinsindendir. (MEB,2006) 

Haritada uzunluk ve alan hesaplamaları: 

Uzunluk Hesaplamaları: Haritalardan yararlanarak uzunluk hesaplamaları 

yapılabilir. Bunu aşağıdaki işlemi yaparak görelim. 

Soru: A-B kentleri arasındaki uzunluk 1:200.000 ölçekli bir haritada 6 cm 

olarak gösterilmiştir. Bu iki kent arasındaki gerçek uzunluk kaç km'dir? 

Çözüm: A-B kentleri arasındaki uzunluk, ölçeğin paydasında görüldüğü gibi 

200.000 defa küçültüldüğüne göre gerçek uzunluğu bulmak için A-B kentleri 

arasındaki harita uzunluğunu ölçeğin paydası ile çarparız. 

Gerçek Uzunluk = Harita Uzunluğu x Ölçeğin Paydası 

Gerçek uzunluk = 6 cm x 200.000 cm 

Gerçek uzunluk = 1.200.000 cm (Soruda, gerçek uzunluk hangi birim olarak 

istenmişse ölçeğin paydası o birime çevrilir. Örneğin yukarıdaki soruda gerçek 

uzunluk km olarak istendiği için ölçeğin paydasından 5 sıfır atılarak sonuç km 

olarak elde edilir.) 

Gerçek uzunluk = 1.206T660 cm Gerçek uzunluk =12 km 

Aşağıda verilen soruları yukarıdaki formülden yararlanarak çözünüz. 
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Soru 1: Batman ile Giresun kentleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 

400 km'dir. Bu iki kent arası harita üzerinde 8 cm olarak gösterildiğine göre bu 

haritanın ölçeği nedir? (MEB,2006) 

Soru 2: Gerçekte 350 km olan İstanbul ile Ankara arasındaki uzaklık 1: 

7.000.000 ölçekli haritada kaç cm olarak gösterilir? 

Soru 3: Atlasınızdan yararlanarak kitabınızın sonundaki Türkiye dilsiz 

haritasının ölçeğini bulunuz. 

Alan Hesaplamaları: Şekildeki kare biçiminde bir alan 1: 200.000 

oranında küçültülerek gösterilmiştir. Bu alanın gerçekte ne kadar olduğunu 

bulmak için haritadaki alanı, ölçeğin paydasının karesi ile çarparız. 

Gerçek Alan = Harita Alanı x Ölçeğin Paydasının Karesi 

GA = 16 x (200.000)2 

GA= 16x40.000.000.000 

GA = 640,000.000.000 (Soruda birim alan km2 olarak istendiği için cm2 

olarak elde edilen sonuçtan on sıfır atılarak sonuç km2'ye çevrilir.) 

GA = 64 km2 

2.1.2.4. Paraleller ve Meridyenler 

Paraleller: Ekvator'un kuzeyinde kalan yarım küreye Kuzey Yarım Küre, 

bu yarım kürede yer alan paralellere de kuzey paralelleri adı verilir. Başlangıç 

paraleli Ekvator'dur. Ekvator'un güneyinde kalan yarım küreye Güney Yarım 

Küre, bu yarım kürede yer alan paralellere de güney paralelleri adı verilir. Dünya 

üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç paraleline olan uzaklığın açı cinsinden 

değerine enlem adı verilir. Enlem; iki paralel arasındaki uzaklığın dakikaya, 

dakikanın da saniyeye bölünmesi ile elde edilir. Kuzey Yarım Küre'de 90, Güney 

Yarım Küre'de 90 olmak üzere toplam 180 adet paralel vardır. (MEB,2006) 

Meridyenler: Dünya üzerinde kuzey kutbundan başlayıp güney kutbunda 

sona eren çizgilerin olduğu kabul edilir. Bu çizgilere meridyen adı verilir. Ardışık 

iki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator üzerinde 111 km'dir. Bu uzaklık 

Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Meridyenler birer derecelik açıyla 

çizilmiştir. Başlangıç meridyeninin sağ tarafı Doğu Yarım Küre (DYK), sol tarafı 

Batı Yarım Küre (BYK)'dir. DYK'de 180, BYK'de de 180 olmak üzere toplam 

360 meridyen vardır. Meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Başlangıç 
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meridyeni Londra'nın Greenwich (Gıriniç) kasabasından geçer ve 0° ile gösterilir. 

Meridyenler Dünya üzerinde kuzey-güney doğrultusunda uzanır. Dünya 

üzerindeki herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı 

cinsinden değerine boylam adı verilir. Boylam, iki meridyen arasındaki uzaklığın 

dakikaya, dakikanın da saniyeye bölünmesi ile elde edilir. (MEB,2006) 

 

2.1.3. Gezi gözlem yöntemi ile ilişkisi ve işlenişi 

 Harita bilgisi gözleme dayalı bir konudur. Harita çeşitleri uzunluk alan 

hesaplamaları çeşitli gözlemler sonucunda öğrenilebilir. Örneğin, harita 

çeşitlerinin öğretiminde çeşitli haritalar (Fiziki, Siyasi vb) sınıfa getirilerek 

gözlem yoluyla kalıcı öğrenme sağlanabilir. (MEB,2006) 

 Harita bilgisine ait kazanım 3 ve 4 göre inceleme gezisi yapılmalıdır. 

Yakın çevreye bir gezi düzenleyerek görülen farklı şekilleri kabataslak deftere 

çizim yaptırılabilir. Önceki bilgilerden faydalanarak bu şekillerin bir tanesinden 

profil çıkarılabilir.  

Harita becerisi, arazi çalışma becerisi, gözlem becerisi kazanımla birlikte 

organize edilerek verilecek becerilerdir. 

 Öğretmen öğrencilere coğrafyada haritanın yeri ve önemi ile kullanım 

alanının yaygınlığından   bahsederek konuya giriş yapar. Yağış, sıcaklık, bitki 

örtüsü gibi coğrafi etmenlerin dağılışını gösteren haritaları göstererek örnekler 

verir. (MEB,2006) 

Öğretmen, ders işlenişinde harita çeşitlerine Örnek olarak mümkün olduğu 

kadar çok sayıda harita getirerek açıklamalarını bunların üzerinde yapmalı, 

öğrencilerin sınıfa atlas getirmelerini sağlamalıdır. Haritaların coğrafyadaki 

kullanım amaçları hakkında bilgi vererek coğrafyanın en önemli ilkelerinden biri 

olan dağılım ilkesiyle haritalar arasındaki bağlantıyı açıklamalıdır. 

Öğretmen; üç boyutlu cisimlerin, iki boyutlu düzleme aktarılmasının 

zorluğundan bahsetmeli, dünyanın düzlem üzerine geçirilmesinin güçlüğünü 

anlatmalı, bu zorluğun dünyanın şeklinin yuvarlak ve çok büyük olmasından 

kaynaklandığını açıklamalıdır. Dünyanın hatasız ve eksiksiz olarak sadece model 

kürelerde gösterilebildiğini, ancak bunların da ayrıntı gösterilmek istendiğinde 

çok büyük yapılmaları gerektiğini, bu nedenle kullanım açısından elverişsiz 
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olduklarım anlatmalıdır. Bu nedenle dünyayı düzleme aktarabilmek amacıyla 

projeksiyon yöntemlerinin geliştirildiğini açıklamalıdır. Projeksiyonlara nasıl 

yapıldığım, çeşitlerini ve özelliklerini söylemelidir. (MEB,2006) 

Öğretmen; haritada mutlaka bulunması gereken harita elemanlarını harita 

üzerinde göstererek açıklamalı, bunların önemini anlatmalı, haritaların isminin, 

lejantının, ölçeğinin olması gerektiğini, bu unsurları taşımayan bir çizime harita 

denmeyeceğini önemle vurgulanmalıdır. 

Öğretmen varsa bir topografya haritası, eğer yoksa tahtaya basit bir 

topografya haritası örneği çizerek, izohipslerin özelliklerim bunun üzerinde görsel 

olarak anlatmalıdır. Daha sonra tahtaya çeşitli aralıklarla yazdığı yükseklik 

değerleri arasından öğrencilerin eş yükselti eğrilerini geçirmelerini isteyerek 

uygulama yaptırmalıdır. Ayrıca ölçek, uzaklık ve eğim hesaplamaları ile ilgili 

olarak dikkat edilecek hususları açıkladıktan sonra birkaç tane örnek- çözerek 

göstermeli, ardından öğrencilere çok sayıda problem çözdürmelidir. Ayrıca 

konuyla ilgili video kaset, CD gibi görsel materyallerden imkanlar ölçüsünde 

mutlaka yararlanmalıdır. Böylelikle öğrencilerin öğrendiği konular pekiştirilmiş 

olacak ve bilgilerin kalıcılığı arttırılacaktır. (MEB,2006) 

 

2.2. DÜNYANIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ 

2.2.1.Kazanımlar, Etkinlikler ve Açıklamalar 

Coğrafya 9 Doğal Sistemler Alanı içerisinde yer verilen Dünyanın Şekli ve 

Hareketleri ile ilgili kazanım, etkinlik ve açıklama: 

Kazanım - Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçlarını farklı iklim 

kuşaklarının oluşumuna etkileri açısından yorumlar. 

Etkinlik: 

İklim Sistemlerinin Oluşumu: Dünya ve güneş sistemine ait çeşitli 

haritalar ve diğer görsel materyallerden yararlanarak dünyadaki genel iklim 

kuşaklarının oluşumunun nasıl olduğu sorgulanır. Farklı iklim kuşaklarının 

özelliklerine göre sloganlar hazırlanır. (Animasyon seyretme ve internet 

araştırması verilebilir.)   

(Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı etkinlik)  

Açıklamalar:  
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Harita becerisi, küre ve atlas kullanma becerisi, sorgulama becerisi, kanıt 

kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.  

Bu kazanım için açık uçlu sorular, öğrenci ürün dosyası kullanarak 

değerlendirme yapabilirsiniz. 

 

2.2.2. Konu İçeriği 

2.2.2.1.Dünyanın Şekli 

Dünya'nın, kutuplardan basık Ekvator'dan şişkince kendine has bir şekli 

vardır, buna geoit (küremsi) adı verilir. 

 Yer'in yüz ölçümü: 510 milyon km2, 

 Ekvator yarıçapı: 6378 km, 

 Kutuplar yarıçapı: 6357 km, 

 Yer'in basıklık oranı: 1/297, 

 Ekvator çevresi: 40 076 km, 

 Kutuplar çevresi: 40 009, 

 Yer'in hacmi: 1 milyar 83 milyon km3 tür. 

2.2.2.2.Dünyanın Hareketleri 

Dünya'nın yeryüzündeki canlı hayatını ilgilendiren iki türlü hareketi 

vardır: 

Dünya'nın Günlük Hareketi: Dünya, kendi çevresinde batıdan doğuya 

doğru 24 saatte döner. Buna "1" gün, harekete ise günlük hareket denir. Eksen: 

Kutup noktaları arasında uzandığı varsayılan çizgidir. 

Dünya'nın Yıllık Hareketi: Dünya, Güneş çevresindeki dönüşünü 365 

gün 6 saatte tamamlar. Buna "1" yıl, harekete ise yıllık hareket denir. Dünya 

Güneş çevresinde elips biçimindeki yörüngeyi takip ederek döner. (MEB,2006) 

2.2.2.3.İklim Kuşakları 

Matematik İklim Kuşakları: Yandaki şekle dikkatle bakınız. 23° 27' ve 

66° 33' enlemlerini birbiriyle topladığımızda 90° ye tamamlanır. Yani eksen 

eğikliği ne kadar ise ona göre dönenceler ve kutup daireleri ortaya çıkmıştır.  
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Ekvator ile dönenceler arasındaki alana tropikal kuşak, dönenceler ile 

kutup daireleri arasındaki alana orta kuşak, kutup daireleri ile kutup noktalan 

arasındaki alana da kutup kuşağı denir. (MEB,2006) 

Sıcaklık Kuşakları: Matematik iklim kuşakları dışında bir de sıcaklık 

kuşakları vardır. Sıcaklık kuşaklarının oluşumundaki başlıca etkenler; Dünya'nın 

şekli, kara ve denizlerin dağılışı, sıcak ve soğuk su akıntıları ve genel hava 

dolaşımıdır. 

 

2.2.3. Gezi gözlem yöntemi ile ilişkisi  ve işlenişi 

Dünyanın şekli ile ilgili gözleme dayalı bir yöntem uygulanabilir. Dünya 

ve güneş sistemine ait çeşitli haritalar, küreler ve diğer görsel materyallerden 

yararlanarak dünyadaki genel iklim kuşaklarının oluşumunun nasıl olduğu 

sorgulanır. (MEB,2006) 

Harita becerisi, küre ve atlas kullanma becerisi, sorgulama becerisi, kanıt 

kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir. 

Öğretmen konuyu anlatmaya başlamadan önce öğrencilerin dikkatim konu 

üzerine çekmelidir. Konuya ön hazırlık yapmak amacıyla evren, galaksi, yıldız 

sistemi, gezegen, yıldız, meteor, kuyrukluyıldız terimlerini açıklayarak dersine 

başlamalıdır. Eğer varsa bir güneş sistemi posterinden, yoksa tahtaya çizeceği 

basit bir şekil üzerinde güneş sistemindeki gezegenleri, güneşe olan uzaklıklarına 

göre öğrencilere göstermelidir. Güneş hakkında kısaca bilgi vermelidir. 

Daha sonra öğrencilere dünyanın şeklinin nasıl olduğunu model küreye 

bakarak cevaplamalarını söylemeli, dönütleri aldıktan sonra dünyanın şeklinin 

yuvarlak olduğunu başka nasıl ispat edilebilir şeklinde başka bir soru 

yöneltmelidir. Öğrencileri yönlendirerek bu konu üzerinde düşünmelerini 

sağlamalıdır. Öğrencilerin düşüncelerini söylemelerine bir süre izin verdikten 

sonra kendisi konuyu toparlayarak dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan olaylar 

hakkında genel bir bilgi vermelidir. Öğrencilere dünyanın uzaydan çekilmiş 

fotoğraflarını tepegözden göstermelidir. Ardından yerin boyutlarını tahtaya 

yazarak açıklama yapmalıdır. Dünyanın şeklinin yuvarlak olmasının sonuçlarım 

öğrencilerine not olarak yazdırmalıdır. (MEB,2006) 
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Öğretmen bir dünya haritası üzerinde paralel ve meridyenleri göstererek 

bunların tanımını yapmalı, genel özellikleri hakkında bilgi vermelidir. Dünya 

haritası ve model küre üzerinde dönenceler, kutup daireleri ve kutup noktalarını 

göstermeli, bunların özellikleri açıklamalıdır. Enlem ve boylamın tanımını 

yaptıktan sonra, bunların paralel ve meridyende farkını vurgulamalıdır. 

Öğrencilerden koordinatlarını verdiği yerleri dünya haritası üzerinde bulmalarını 

istemelidir. Enlemin üzerinde etkili olduğu coğrafi etmenlerden kısaca 

bahsetmelidir. Sonra konunun önemli noktalarını öğrencilerine not ettirmelidir. 

Dünyanın günlük hareketini model küre ve el fenerinden yararlanarak 

açıklamalıdır. Günlük hareketin sonuçlarını açıkladıktan sonra öğrencilerine not 

olarak yazdırmalıdır. Daha sonra varsa tepegözden dünyanın güneş çevresindeki 

hareketini gösteren şekilden yararlanarak, eğer tepegöz yoksa bunun basit bir 

şeklinin tebeşirle tahtaya çizerek mevsimlerin oluşumunu anlatmalıdır. Dünyanın 

eksenini eğik olmasının sonuçlarım açıklamalıdır. Eksen eğikliğinin az yada daha 

çok olması durumunda oluşabilecek sonuçlardan kısaca bahsetmelidir. 

Öğretmen yerel saat, ulusal saat, saat dilimi ve tarih değiştirme çizgisini 

tahtaya çizeceği şekiller ve bunları gösteren levhalar yardımıyla anlatır. Bunlarla 

ilgili birkaç örnek soruyu tahtada açıklama yaparak çözmeli, ardından da 

öğrencilere bununla ilgili problem çözdürmelidir. (MEB,2006) 

Öğretmen ders işlenişi esnasında okulda mevcut olan ve konuya uygun 

bütün araç-gereçlerden maksimum düzeyde yararlanmalıdır. Konuları pekiştirmek 

için öğrencilere dünyanın hareketleri ve sonuçlarını anlatan video kaseti yada 

cdlerin izlettirilmesi eğitim açısından yararlı sonuçlar doğurur. (MEB,2006) 

 

2.3. İKLİM BİLGİSİ 

2.3.1.Kazanımlar, Etkinlikler ve Açıklamalar 

Kazanım 1- Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosferin özelliklerini 

ilişkilendirir. 

Kazanım 2-  Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından 

karşılaştırır. 

Etkinlikler:  
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Hava ve İklim: Meteorolojiden günlük, haftalık, aylık ve yıllık hava 

raporları tablo ve grafik haline dönüştürülerek yorumlanır. Hava olaylarının 

oluşum süreçleriyle ilgili diyagramlar hazırlanır. İklim ve hava arasında nasıl bir 

ilişki olduğu sorgulanır. (Animasyon ve uydu fotoğrafları incelemeleri 

yapılabilir.) (Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı etkinlik)  

İklim Verilerini Tanıyalım: Meteoroloji ölçüm istasyonuna gezi 

yapılarak hava ve atmosfere ait ölçüm ve değerlendirmeler yerinde gözlenir. 

(İnceleme gezisi) 

Açıklamalar: 

Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma 

becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.  

Bu kazanımlar için kavram haritaları, performans ödevleri, proje, öz 

değerlendirme,  çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme tipi testler kullanarak 

değerlendirme yapabilirsiniz. 

Kazanım 3- Harita ve grafikleri kullanarak iklim elemanlarının oluşumu 

ve dağılışı üzerinde etkili olan faktörleri sorgular. 

Etkinlikler:  

İklim Elemanlarından Ne Anlıyoruz? İklim elemanlarının oluşumuna 

yönelik kavram haritaları oluşturulur. Farklı iklim bölgelerindeki şehirlerin iklim 

verileri haritalara aktarılır,  tablo ve grafikler haline getirilerek karşılaştırılır. 

(Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı etkinlik) 

Açıklamalar:    

İklim elemanlarına ait temel kavramlar verilecektir. Harita becerisi, 

gözlem becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram ve grafik oluşturma becerisi, 

zamanı algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi kazanımla 

birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir. 

Kazanım 4- Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı 

iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı hakkında çıkarımlarda bulunur. 

Etkinlikler:  

Dünyanın İklim Zenginliği: Farklı iklim tiplerine ait özelliklerden 

yararlanarak “Dünya İklim Bölgeleri” dağılış haritası oluşturulur.  
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(Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı etkinlik) 

İklimlerin Dili: Belirlenmiş iklim tiplerine göre gruplar oluşturularak 

yaratıcı drama çalışması yapılır. (Sınıf-okul içi etkinlik) 

Açıklamalar: 

Harita becerisi, gözlem becerisi, sorgulama becerisi, değişim ve sürekliliği 

algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi kazanımla birlikte organize edilerek 

verilecek becerilerdir.  

 2.ve 4. kazanımları için performans ödevleri, proje, öz değerlendirme,  

açık uçlu sorular kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz. 

 

2.3.2. Konu İçeriği 

2.3.2.1.Atmosfer Katmanları 

Troposfer: İçinde yaşadığımız atmosfer katmanıdır. Atmosferde bulunan 

gazların % 75'i bu katmandadır. Su buharı sadece bu katta bulunur. Bu yüzden her 

türlü hava olayı troposferde meydana gelir. Atmosfer, güneş ışınlarının yerden 

yansımasıyla ısındığı için yükseldikçe sıcaklık azalır. Troposferin kalınlığı 

Ekvator üzerinde 16 km iken, kutuplar üzerinde 9 km'ye kadar düşer. Troposferin 

üst sınırını sıcaklık şartları belirler. (MEB,2006) 

Stratosfer: Stratosferde gazların yoğunluğu azalmış ve sıcaklık 

düşmüştür. Bu katmanın üst sınırında bulunan Ozon tabakası Güneş'ten gelen mor 

ötesi (ultraviyole) gibi zararlı ışınları tutar. 

Mezosfer: Yıldız kayması olarak bildiğiniz göktaşlarının (meteor) 

atmosferde yanması ve parçalanması olayı bu katmanda meydana gelir. 

İyonosfer: Bu katmanda gazlar iyon hâlinde bulunur. Bu yüzden radyo 

dalgaları çok iyi iletilir. Sıcaklık yüksektir.  Ancak gazlar çok seyrek olduğu için 

sıradan bir termometre ile ölçülen sıcaklık düşüktür. 

Ekzosfer: Atmosferin son katıdır. Sınırı kesin değildir. Bu katta gazlar çok 

seyrektir. Yer çekimi çok düşüktür. Yapay uydular bu katmanda bulunur. 

 

2.3.2.2.Sıcaklık 
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Yeryüzünde ve atmosferde oluşan bütün doğal olayların, özellikle de iklim 

olaylarının temel nedeni ısı ve sıcaklıktır. İklimin diğer elemanları olan basınç, 

rüzgâr ile nem ve yağış da sıcaklığa bağlı olarak oluşur. (MEB,2006) 

Sıcaklık konusu işlenirken ısı kavramı karşımıza çıkar. Isı ile sıcaklık, 

çoğu zaman aynı anlamda kullanılan, ancak birbirinden farklı olan kavramlardır. 

Isı, bütün cisimlerde mevcut olan potansiyel enerjiyi ifade eder. Sıcaklık 

ise bu enerjinin dışa yansımasıdır. Sıcaklık, termometreyle ölçülür ve derece 

celcius (derece selsius, °C) olarak ifade edilir. Dünya ve Güneş sistemindeki diğer 

gök cisimlerinin sıcaklık ve ışık kaynağı Güneş'tir. Dünya, Güneş'ten aldığı 

enerjiyle ısınır, fakat bu enerjinin tamamını kullanmaz; alınan enerjinin önemli bir 

kısmı kaybolur. 

Dünya'nın şekline ve yerel şartlara bağlı olarak sıcaklık her yerde aynı 

değildir. Bu nedenle farklı sıcaklık değerleri ve sıcaklık kuşakları oluşur. 

Yeryüzünde Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Faktörler: Yeryüzünün her 

yerinde farklı sıcaklık değerlerinin oluşmasının nedenlerini hiç düşündünüz mü? 

Kutuplar neden çok soğukken Ekvator bölgesi çok sıcaktır? İşte her olayın bir 

veya birden çok nedeni olduğu gibi yeryüzünde farklı sıcaklık değerlerinin 

oluşmasının da nedenleri vardır. Şimdi bunları görelim. 

Güneş Işınlarının Geliş Açısı: "Dünya'nın Şekli: Geoit" başlıklı konuda 

anlatıldığı gibi yeryüzünde sıcaklığın temel kaynağı Güneş'tir. Güneş ışınları bir 

yere ne kadar dik düşerse sıcaklık o kadar yüksek, ne kadar dar açıyla düşerse 

sıcaklık o kadar düşük olur. (MEB,2006) 

Güneş ışınlarının yere düşme açısı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. 

Bu faktörler; Dünya'nın şekli, eksen eğikliği, Dünya'nın günlük ve yıllık hareketi 

ile eğim ve bakıdır. 

a. Dünya'nın Şekli: Yer'in şekli, yeryüzünün her noktasının aynı miktarda 

ısınmasına engel olur. Ekvator'dan kutuplara doğru, güneş ışınlarının yere düşme 

açısı küçülür. 

Dünya'nın geoit şeklinden dolayı, güneş ışınları, Ekvator ve çevresine daha 

dik açıyla gelir. Buna enlem etkisi de denir. 

b. Yerin Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketi (Mevsimler) 
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Önceki konularda anlatıldığı gibi Dünya Güneş etrafında dönerken, eksen 

eğikliği nedeniyle güneş ışınlarının yere düşme açısı yıl içerisinde değişir. Bu 

durum sıcaklığın yıl içerisinde farklılık göstermesine neden olur. 

Eksen eğikliği Kuzey ve Güney Yarım kürelerde, aynı anda farklı sıcaklık 

değerlerinin oluşmasına ve farklı mevsimlerin yaşanmasına yol açar. 

c. Yer'in Günlük Hareketi 

 Dünya'nın günlük hareketine bağlı olarak güneş ışınlarının bir yere düşme 

açısı gün içerisinde değişir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sabah, öğlen ve 

akşam Güneş ışınlarının geliş açıları ve buna bağlı olarak da gün içindeki sıcaklık 

değerleri değişmektedir. (MEB,2006) 

Güneşlenme Süresi: Güneşlenme süresi, bir yerin gün içinde Güneş'i 

gördüğü süreyi ifade eder. Atmosfer de enerji birikimine neden olduğundan 

sıcaklık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Güneşlenme süresi uzadıkça 

atmosferde ısı birikimi olacağından, sıcaklık değerleri yükselir. 

Bakı: Güneş ışınlarının düşme açısı, yer şekillerinin Güneş’e bakma 

durumuna göre (Bakıya göre) ve yer şekillerinin eğimine göre değişir. Herhangi 

bir evin veya yamacın Güneş'e göre konumuna bakı denir. Bakının sıcaklık 

üzerinde önemli bir etkisi vardır. Dağların veya evlerin Güneş'e dönük tarafları, 

güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır. (MEB,2006) 

Yükselti: Troposfer katında, yerden yükseldikçe sıcaklık değerleri her 100 

m. de 0,5 °C azalırken, alçaldıkça her 100 m. de 0,5°C artar. 

Kara ve Denizlerin Dağılışı: Aynı miktarda güneş enerjisi alan karalar ve 

denizler aynı derecede ısınmazlar. Karalar denizlere oranla daha fazla ve çabuk 

ısınırken, denizler daha az ve geç ısınırlar. Yine karalar denizlere oranla daha 

fazla ve çabuk soğurken, denizler daha az ve geç soğurlar. (MEB,2006) 

Nem: Atmosferdeki nem, sıcaklığı dengeleyici bir özelliğe sahiptir; aşırı 

ısınma ve soğumayı önler, günlük ve yıllık sıcaklık farkını azaltır. Güneş 

ışınlarının dik veya dike yakın açılarla düştüğü Ekvator ve çevresinin, Dünya'nın 

en sıcak yeri olması gerekir. Ancak nem miktarının fazla olması bu durumu 

engellemiştir. Dünya'da sıcaklığın en yüksek değerlere ulaştığı yerler, nem 

miktarının oldukça düşük olduğu, dönenceler civarındaki çöllerdir. 
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Okyanus Akıntıları: Yeryüzünde sıcaklığın dağılışı üzerinde okyanus 

akıntılarının önemli bir etkisi vardır. Okyanus akıntıları, denizlerde sıcaklığın 

Ekvator'dan kutuplara doğru düzenli bir biçimde azalmasını engeller. İngiltere 50° 

- 57° kuzey enlemleri üzerinde bulunduğundan, çok soğuk olması gerekirken, 

kıyısından geçen Gulf stream (Golfstrim) sıcak su akıntısı nedeniyle çevresine 

göre sıcak ve nemli bir iklime sahiptir. İngiltere ile aynı enlemlerde olan 

Kanada'nın doğu kıyılarının ise, Labrador soğuk su akıntısı nedeniyle soğuk bir 

iklimi vardır. (MEB,2006) 

Rüzgârlar: Rüzgârlar yeryüzünde sıcaklık dağılışı üzerinde doğrudan 

etkilidir. Geldikleri bölgelerin sıcaklık, nem vb. özelliklerini estikleri bölgelere 

taşırlar. 

Bitki Örtüsü: Bitki örtüsünün sıcaklık üzerinde dengeleyici etkisi vardır. 

Bitki örtüsü, geceleri aşırı soğumayı, gündüzleri de aşırı ısınmayı önler. Bu 

nedenle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı ormanlık alanlarda az iken bitki 

örtüsünden yoksun olan alanlarda fazladır. 

2.3.2.2.Basınç 

Atmosfer çeşitli gazların karışımıdır. Her madenin olduğu gibi gazların da 

bir ağırlığı vardır. Atmosferi oluşturan gazların yere uygulamış olduğu basınca 

hava  veya atmosfer basıncı denir. Basıncı ölçen alete barometre denir. Basıncın 

birimi milibardır. Basıncı sürekli ölçerek kaydeden alete barograf denir. 

Sürekli basınç kuşakları: 

Termik (Isıl) Alçak Basınç Kuşağı: Ekvator ve çevresi, güneş ışınlarını dik ve 

dike yakın açılarla aldığından yıl boyunca sıcaktır. Isınan havanın genleşip 

yükselmesine bağlı olarak sürekli termik alçak basınç kuşağı oluşmuştur. 

Termik Yüksek Basınç Kuşağı: Kutuplar çevresi, güneş ışınlarını dar açılarla 

aldığından buralarda sürekli soğuk hava etkilidir. Soğuyan havanın ağırlaşarak 

alçalması nedeniyle buralarda sürekli termik yüksek basınç kuşağı oluşmuştur. 

Dinamik Yüksek Basınç Merkezi: Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki 

dönüşünün rüzgârlar üzerinde meydana getirdiği sapma etkisiyle 30° enlemleri 

çevresinde oluşan basınç merkezidir. Bu merkez Kuzey Yarım Küre'de yaz 

aylarında kuzeye, kış aylarında güneye doğru genişler. Alçalıcı hava hareketlerine 
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bağlı olarak havanın ısınması ve nem miktarının düşmesi nedeniyle 30° enlemleri 

çevresindeki karalar üzerinde çöller oluşur. (MEB,2006) 

Dinamik Alçak Basınç Merkezi: 60° enlemlerinde kutup rüzgârları ve batı 

rüzgârları karşılaşır. Karşılaşan bu rüzgârlar Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki 

dönüşü nedeniyle birbirlerini yukarıya doğru iterler. Bu hava kütlelerinin 

yükselmesi ile geride alçak basınç alanı oluşur. 

2.3.2.3. Rüzgarlar 

Sürekli Rüzgarlar: 

Kutup Rüzgarları: Kutuplardaki Termik Y.B alanlarından 60°  

enlemlerindeki Dinamik A.B merkezlerine doğru esen rüzgarlardır. 60 

enlemlerinde Batı Rüzgarları ile karşılaşarak cephe oluşumuna neden olurlar. 

Sürekli rüzgarlar yıl boyunca aynı yönde eserler ve okyanus akıntılarına neden 

olurlar. (MEB,2006) 

Batı Rüzgarları: 30° enlemlerindeki Dinamik Y.B. alanlarından 60°  

enlemlerindeki Dinamik A.B. alanlarına doğru esen rüzgarlardır. Batı yönlü 

olduklarından Ilıman Kuşak karalarının batısına sürekli bol yağış bırakırlar.  

Alize Rüzgarları: 30° enlemlerindeki Dinamik Y.B. alanlarından 

Ekvatoral A.B alanına doğru esen rüzgarlardır. Doğu yönlü oldukları için Tropikal 

Kuşak karalarının doğusuna sürekli olarak yağış bırakırlar. Ekvatorda yükselerek 

üstten 30 ° enlemlerine doğru esen rüzgarlara Ters Alizeler denir. Bu rüzgarlar 

dönenceler civarında alçalarak çöllerin oluşmasına neden olurlar. 

Sıcak yerel rüzgarlar: 

Fön Rüzgarları: Norrnal koşullarda yerden yükseldikçe her 200 m'de sıcaklık 1 °C 

azalır. Ancak fön rüzgârının oluşumunda durum farklıdır. Bir hava kütlesi dağ 

yamacını tırmanırken yükseldikçe her 200 m'de 1 °C ısı kaybeder ve belirli 

yükseltide bünyesindeki nemi taşıyamaz hâle gelir, yağış bırakır. Ancak dağın 

diğer yamacına ulaşıp hızla alçalmaya başladığında sürtünmenin de etkisiyle her 

100 m'de 1 °C ısınır. (MEB,2006) 

Bu rüzgârlar İsviçre Alplerinde en tipik şekliyle görülür, ülkemizde de 

Karadeniz ve Akdeniz'deki sıradağların iç kesimlerinde bu rüzgârlara rastlanır. Bu 

rüzgârlar kış mevsiminde karların erken erimesine, su baskınlarına ve çığ 

olaylarına neden olur. Yaz mevsiminde ise ürünlerin erken olgunlaşmasını sağlar, 
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havayı aşırı derecede kuruttuğu için bazen bitkilere zarar verir. Fön rüzgârlarının 

insan sağlığına da olumsuz etkisi vardır. 

Mevsimlik Rüzgarlar:  

Yılın bir yarısında belirli bir yönden, diğer yarısında ise tam tersi yönden 

esen rüzgârlardır. Yıl içinde yaklaşık altı aylık sürelerle yön değiştiren bu 

rüzgârlara devirli rüzgârlar da denir. Bu tip rüzgârlar, kara ve denizlerin 

mevsimlere göre farklı ısınma özelliklerinden doğar. Geniş bir kara parçası olan 

Asya Kıtası, onun güney ve güneydoğusunda yer alan Hint Okyanusu ile Büyük 

Okyanus bu tip termik basınç sistemlerinin gelişmesine en uygun bölgelerdir. 

Burada görülen mevsimlik rüzgârlara muson adı verilmektedir. Muson rüzgârları, 

Güney ve Güneydoğu Asya kıyıları, Avustralya kıyıları ve Afrika'nın Gine 

Körfezi kıyılarında görülür. (MEB,2006) 

Yaz Musonları:Yaz aylarında Asya Kıtası, Hint Okyanusu'ndan daha çok 

ve çabuk ısınır. Kıta üzerinde termik kökenli alçak basınç alanı oluşur. Hint 

Okyanusu ise kıtaya göre daha serin olduğu için termik yüksek basınç alanıdır. Bu 

nedenle denizden karaya doğru, nemli yaz musonları eser. Bunlar kıyılarda bol 

yağış bırakırlar. Muson rüzgârlarının etkili olduğu bu bölgeler Dünya'nın en 

yağışlı yerleridir. (MEB,2006) 

Kış Musonları Kış aylarında Asya Kıtası, Hint Okyanusu'ndan daha çok ve 

çabuk soğur. Kıta üzerinde termik kökenli yüksek basınç alanı oluşur. Hint 

Okyanusu ise kıtaya göre daha ılık olduğu için termik alçak basınç alanıdır. Bu 

nedenle karadan denize doğru serin, yer yer soğuk ve kuru kış musonları eser. 

2.3.2.4. Nem 

Nem (su buharı): Gözünüzün önünde uçuşan su buharını görüyor 

musunuz? Siz görmeseniz de bulunduğunuz ortamda ve her yerde su buharı 

vardır. En sıcak çöllerde bile bulunan nem kutuplarda da mevcuttur. Fakat 

miktarlarında önemli farklılıklar vardır. Atmosferdeki nem şu terimlerle ifade 

edilir: 

a.Mutlak Nem (var olan nem): 1 m3 havanın içinde o an var olan su 

buharının gram olarak ifadesidir. Nemin kaynağı; okyanuslar, denizler, göller, 

akarsular, kaynaklar, kar örtüsü, nemli toprak ve canlılardır. Temmuz ayında 
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Antalya, Ankara ve Van'dan 1 'er m3 hava alıp higrometre ile ölçtüğünüzü 

düşünün. Sizce hangisinde nem oranı daha fazladır? (MEB,2006) 

Bazı durumlarda sıcaklık arttıkça mutlak nem de artar. O hâlde çöller 

Ekvatoral bölgeden daha sıcak olmasına rağmen neden nem bakımından Ekvatoral 

bölgeden daha fakirdir? 

b.Maksimum Hem: Havanın belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en yüksek 

nem miktarıdır. Sıcaklıkla maksimum nem arasında doğru orantı vardır. Bir 

bardağın belli miktarda su taşıma kapasitesi vardır. Fazlasını koyduğumuzda 

bardak taşar. Hava da bu şekildedir. Taşıyabileceğinden fazla nem yüklendiği 

zaman fazlası yoğunlaşır ve yağış olarak yeryüzüne düşer. (MEB,2006) 

c.Bağıl (nisbi, oransal) Nem: Herhangi bir sıcaklıkta bir hava kütlesinde 

bulunan su buharı miktarının aynı sıcaklıkta o hava kütlesinin taşıyabileceği su 

buharı miktarına olan oranıdır. Aşağıdaki formülle bulunur:  

 

Yoğunlaşma ve çeşitleri: Atmosferdeki su buharının gaz hâlden sıvı veya 

katı hâle geçmesine yoğunlaşma denir. Yoğunlaşmanın temel nedeni sıcaklığın 

düşmesidir. 

Bulut: Su buharı yerden yükseldikçe soğur ve su zerrecikleri hâlinde 

yoğunlaşır. Bu küçük zerrecikler havanın taşıyabileceği ağırlıktadır. İşte bunlar 

çok sık gözlemlediğimiz bulutlardır. Bulutların oldukça fazla çeşidi vardır. 

Yüksekliklerine göre bulutlar 3 gruba ayrılır: Alçak Bulutlar (Stratus): Yerden 

itibaren 3000 m yükseklikte oluşan kalın, yoğun ve koyu renkli bulutlardır. 

Yoğunlaşma, hızlı ve kısa sürede olursa küme şekilli yoğun yağış bırakan bulutlar 

oluşur. Eğer yoğunlaşma, yavaş ve uzun sürede olursa tabaka şekilli ve uzun süren 

çisenti şeklinde yağış bırakan bulutlar oluşur. Orta Bulutlar (Kümülüs): 3000 - 

6000 m arasındaki yükseltilerde yoğunlaşmalara bağlı olarak oluşan bulutlardır. 

Bunlara alto bulutları adı verilir. Genellikle beyaz renktedirler. Yüksek Bulutlar 

(Sirüsler): 6000 m'nin üstündeki hava katmanlarında su buharının buz şeklinde 

yoğunlaşması ile oluşan bulutlardır. Bu seviyelerdeki su buharı azlığına bağlı 

olarak bulutların görünüşleri tüy şeklindedir. Bunlara genel olarak sirüs adı verilir. 
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Sis: Atmosferdeki su kaynaklarından buharlaşan nemli hava kütleleri 

soğuk bir yüzey ile temas ettiğinde bünyelerindeki nem yoğunlaşır ve sis meydana 

gelir. Bu nedenle sis genelde havanın soğuk olduğu sabah saatlerinde gözlenir. 

Çiy: İlkbahar veya yaz sabahlarında arabaların üzerinde, bahçedeki 

bitkilerin yapraklarında su damlacıkları oluşur. Bu damlacıklar yağmur damlası 

değildir. Geceleri havanın soğumasıyla havada bulunan su buharının yoğunlaşarak 

oluşturduğu damlacıklardır. (MEB,2006) 

Kırağı: Soğumanın çok şiddetli olduğu yerlerde, havanın temas ettiği 

yüzeylerde buz kristalleri şeklinde bıraktığı yağıştır. Ülkemizde bu yağış çeşidi 

kış başlarında görülür. Siz de yaşadığınız çevrede böyle bir oluşum gördünüz mü? 

Kırç: Zeminin aşırı soğumasıyla havadaki su buharının soğuyan zeminler, 

özellikle elektrik telleri, direkler ve ağaçların dalları üzerinde yoğunlaşarak buz 

hâlini almasıdır. Kırağıdan farkı buz kristallerinin tabakalar oluşturmasıdır. 

Yağmur: Buluttaki su tanecikleri ilk aşamada çok küçük boyutlardadır. 

Havanın soğumasıyla bu tanecikler birleşir, boyutları büyür ve ağırlaşırlar. 

Ardından yer çekiminin etkisiyle yere düşerek yağmuru oluştururlar. 

Kar: Havadaki su buharının O °C'un altında yoğunlaşmasıyla ince taneli 

kristaller oluşur. Bu kristallerin birleşmesiyle de kar taneleri meydana gelir. Kar 

taneleri altıgen şeklinde harika bir görünüme sahiptir. Bu taneler birbirine temas 

etmeden yeryüzüne inerler. 

Dolu: Dikey yönlü hava hareketlerinin çok güçlü olduğu bulutlarda, 

sıcaklığın birdenbire ve büyük ölçüde düşmesiyle su tanecikleri donar. Donan bu 

su taneciklerine dolu denir. (MEB,2006) 

Oluşumlarına göre yağış tipleri: 

Yükselim (Konveksiyonel) Yağışları: Isınarak yükselen havanın 

soğuması ile oluşan yağışlardır. Ekvator çevresinde yıl boyunca orta enlemlerde 

ilkbahar ve yaz aylarında bu tip yağışlar görülür. 

Yamaç (Orografik) Yağışları: Nemli hava kütlelerinin bir dağ yamacı 

boyunca yükselmesi sonucunda oluşan yağışlardır. Orografik yağışlar en çok 

kıyıya paralel uzanan dağların denize dönük yamaçlarında görülür. 

Cephe (Frontal) Yağışları: Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma 

alanlarında oluşan yağışlardır. Yeryüzündeki yağışların önemli bir bölümünü bu 
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tip yağışlar oluşturur. Batı ve Orta Avrupa ile okyanusal iklim bölgelerinde her 

mevsim, Akdeniz iklim bölgelerinde ise kış ve bahar aylarında cephesel yağışlar 

görülür. 

2.3.2.5. İklim Tipleri 

Ekvatoral Iklım: Ekvator çevresinde 0-10 derece enlemleri arasında 

görülür. Ekvatoral iklim, Amazon ve Kongo havzalarının büyük bir kesiminde, 

Gine Körfezi kıyılarına yakın bölgelerde, Endonezya ve Malezya'nın büyük bir 

bölümünde etkilidir. Yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C'un üstündedir. Yıllık ve 

günlük sıcaklık farkı en az olan iklimdir. Yağış rejimi düzenlidir. Yağışlar 

konveksiyonel kökenlidir. Yıllık yağış miktarı 2000 mm'nin üstündedir. Bitki 

örtüsü bütün yıl yeşil kalan sık ve. uzun boylu yağmur ağaçlardır. (MEB,2006) 

 

Subtropikal iklim: 10-30 derece kuzey ve güney enlemlerinde görülür. 

Tropikal iklim, Sudan, Cad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezüella, 

Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde etkilidir. Sıcaklık ortalaması 20 °C'un 

üzerindedir. Güneş ışınlarının daha dik geldiği sıcak dönemi yağışlı, yılın geri 

kalanı kuraktır. Yıllık yağış miktarı 1000-1200 mm arasındadır. Bitki örtüsü 

yüksek boylu ot topluluklarından oluşan savandır. (MEB,2006) 

Muson iklimi: Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu Asya, Japonya 

ve Mançurya'da görülür. Bu bölgeler, muson rüzgârlarının etkisi altındadır. Yıllık 

ortalama sıcaklık 15-20°C'tur. Alçak enlemlerde sıcaklık yüksektir. Kuzeye doğru 

kışlar daha sert geçer. Muson rüzgârlarının esme yönüne paralel olarak yazlar 

yağışlı, kışlar kuraktır. Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm civarındadır. Kıyı 

bölgeleri ve dağların denize bakan yamaçlarında yağış miktarı artar. Örneğin; 

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Çerapunçi 12.000 mm yağış ile Dünya'nın 

en fazla yağış alan yeridir. Kıyı kesimlerinde kışın yaprağını döken ormanlar, 

kuzeye doğru ise savanlar görülür. 

Akdeniz İklimi: Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, Avustralya'nın güneybatısı, 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kap Bölgesi, Şili'nin orta kesimleri ve Kuzey 

Amerika'da Kaliforniya çevresinde etkilidir. 28 Akdeniz ikliminin görüldüğü 

Sicilya'ya ait sıcaklık ve yağış grafiği Yıllık sıcaklık ortalaması 18°C'tur. Yıllık 

yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Ortalama 600-1000 mm arasındadır. Yaz 
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ayları kurak, kış ayları yağışlıdır. Karakteristik bitki örtüsü kızılçamlar ve 

bunların tahrip edilmesiyle ortaya çıkan makilerdir. 

Okyanusal iklim: Genellikle 30°-60° enlemeri arasında kıtaların batı 

kıyılarında görülür. Okyanusal iklim, Batı Avrupa, Batı Kanada ve Güney Alaska 

kıyılarında, Güney Şili, Avustralya'nın kuzeydoğusu ve Yeni Zelanda'da etkili 

olmaktadır. Ortalama sıcaklık, 13-15°C'tur. Yıllık sıcaklık farkı 15°C'u geçmez. 

Her mevsim yağışlıdır. Yıllık yağış miktarı 1500 mm civarındadır. Bitki örtüsü 

kışın yaprağını döken, yayvan yapraklı ormanlardır. 

Step iklimi: Ilıman ve sıcak kuşaklarda karaların iç kısımlarında görülür. 

Orta Avrupa'da, Asya'nın iç kısımları ve Kuzey Amerika'nın orta kısımlarında 

etkilidir. Yağışların büyük bölümü ilkbaharda düşer, m yazlar kurak geçer. Kışın 

kar yağışları görülür. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. 

Karasal İklim: Genel olarak 30°-65° enlemleri arasında, karaların deniz 

etkisinden uzak iç kısımlarında ve kıtaların doğu kıyılarında görülmektedir. 

Karasal iklim Sibirya, Kanada ve Doğu Avrupa'da geniş bir yayılış alanına 

sahiptir. Yıllık sıcaklık ortalaması 0 oC-10 "C'tur. Kışlar çok soğuk geçer ve uzun 

sürer. Yazlar ise sıcaktır. Yıllık yağış miktarı 500-600 mm civarındadır. Kış 

yağışları daha çok kar şeklindedir. Doğal bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardır. 

Yağışın azaldığı yerlerde bozkırlar görülür. (MEB,2006) 

Çöl İklimi: Dönenceler civarında kıta içlerinde etrafı dağlarla çevrili 

alanlarda görülür. Afrika'da Büyük Sahra, Orta Doğu'da Necef, Asya'da Gobi, 

Taklamakan, Avustralya'da Gobon ve Gibson, Güney Afrika'da Kalahari ve 

Namib, Güney Amerika'da Patagonya, Atacama ve Peru başlıca çöl alanlarıdır. 

Yıllık ortalama sıcaklık 40°C civarındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkları 

fazladır. Konveksiyonel kökenli sağanak yağışlar görülür. Yıllık yağış miktarı 

genellikle 100 mm'den azdır. Bitki örtüsü cılızdır. Doğal bitki örtüsü bazı kurakçıl 

otlar ve kaktüstür. 

Kutup iklimi: Kuzey Kutbu çevresinde Grönland Adası'nın iç 

kısımlarında ve Antarktika'da etkilidir. Sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca 0 

°Cun altındadır. Yağışlar son derece az ve her zaman kar şeklindedir. Ortalama 

yıllık yağış 200 mm civarındadır. Toprak buzlarla kaplı olduğu için bitki örtüsü 

yoktur. 
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Tundra İklimi: Kutup daireleri çevresindeki kara içlerinde tundra iklimi 

etkili-dir. İskandinavya Yarımadası'yla Kanada'nın kuzeyinde, Sibirya'da ve 

Grönland Adası'nın kıyı kesimlerinde de görülür. En sıcak ay ortalaması 10 °C'u 

geçmez. Kışın sıcaklık -30, -40 °C'a kadar iner. Yıllık yağış miktarı 200 - 250 mm 

civarındadır. Bitki örtüsü, yosun, ot ve cılız çalılıklardır. (MEB,2006) 

2.2.3. Gezi gözlem yöntemi ile ilişkisi ve işlenişi 

İklim bilgisi fiziki coğrafyanın en geniş konularından biridir. Konun 

öğretiminde gezi gözlem yönteminden faydalanılması gerekmektedir.  

Etkinlikler içerisinde gezi gözlem yöntemine başvurulduğu görülüyor. 

“Meteoroloji ölçüm istasyonuna gezi yapılarak hava ve atmosfere ait ölçüm ve 

değerlendirmeler yerinde gözlenir.”  

Harita becerisi, sorgulama becerisi, tablo, diyagram, grafik oluşturma ve 

yorumlama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma 

becerisi kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir. 

Öğretmen, öğrencilerin dikkatlerini konu üzerine çekmek için dersine 

başlarken iklimin insan faaliyetleri açısından önemini açıklamalı, ardından bir 

levha yada tahtaya çizdiği bir kavram haritası yardımıyla iklimin insan faaliyetleri 

ile doğal çevre şartlarına yaptığı etkiyi anlatmalıdır. Atmosferin yapısı, özellikleri 

ve katmanları ile ilgili daha önceden hazırladığı yada edindiği resim ve levhalar 

üzerinde bunlarla ilgili gerekli açıklamaları yapmalı, atmosfer ile ilgili özelliklerin 

iklimin önemli unsurları olan sıcaklık, basınç ve yağış üzerindeki etkilerini 

söylemelidir  

Öğretmen ders işlenişi esnasında öğrencilerden iklimin tanımını yapmalarım 

isteyerek onların konu hakkında düşünmelerini sağlamalı, öğrencilerin verdiği 

cevapları değerlendirerek iklim kavramım açıklamalıdır. İklim ile hava durumu 

arasındaki farkı belirtmeli, ardından bir bölgedeki iklim özelliklerinin 

oluşmasında hangi faktörlerin etkili olabileceği sorusunu öğrencilerine yönelterek 

onların ders işlenişinde aktif rol oynamalarım sağlamalıdır. Dönütleri aldıktan 

sonra kendisi iklime etki eden faktörlerin neler olduğunu açıklamalıdır. 

İklim elemanlarından ilki olan sıcaklığın öğretimine, sıcaklığın diğer iklim 

elemanları üzerindeki kontrol gücü ve iklim özelliklerini belirleyen en önemli 

unsur olduğu anlatılarak başlanmalıdır. Bu konuyla ilgili atmosferin ısınmasında 
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etkili olan olaylar ve unsurlar açıklanıp, sıcaklığın yeryüzünde farklı dağıldığı 

belirtilmelidir. Sıcaklığın yeryüzünde yatay ve dikey yönde gösterdiği değişim ve 

bunun sonuçları ile yeryüzünde sıcaklığın dağılışı dünya yıllık ortalama izoterm 

haritası üzerinden anlatılmalıdır. 

İklim elemanlarından ikincisi olan basınç ve rüzgarlar konusuna, atmosfer 

basıncı kavramı öğretilerek başlanmalıdır. Hava basıncının yeryüzünde yatay ve 

dikey yönde gösterdiği değişimler ve bu değişimde etkili olan faktörler 

belirtilmelidir. Atmosferdeki hava dolaşımının neden olduğu basınç kuşaklarının 

oluşumu anlatılarak, bunların iklim özelliklerinin belirlenmesindeki önemi 

açıklanmalıdır. Bunun ardından öğretmen, yeryüzündeki basınç dağılımı hakkında 

dünya ortalama yıllık basınç haritasını kullanarak açıklama yapmalıdır. Daha 

sonra yeryüzündeki basınç farklarından yola çıkarak, basınç ile rüzgarların 

oluşumu arasındaki ilişkiyi söylemeli, rüzgarın tanımını yaparak rüzgarın hızı ve 

yönü hakkında bilgi vermeli, ardından yeryüzündeki rüzgarların 

sınıflandırılmasında göz önünde tutulan özellikleri belirtmelidir. Sonra sürekli, 

devirli ve yerel rüzgarlarla ilgili gerekli açıklamaları model küre, levha ve 

resimlerden yararlanarak yapmalıdır. 

Öğretmen diğer bir iklim elemanı olan nemlilik ve yağış konusuna, suyun 

yeryüzündeki önemim anlatarak başlamalıdır. Bir resim yada tahtaya çizeceği 

basit bir şekil yardımıyla su dolaşımını sıcaklıkla ilişkili bir şekilde anlatmalı, 

böylece yeryüzündeki nemin dağılışı ile sıcaklık arasındaki bağlantıyı 

göstermelidir. Bağıl nem ve mutlak nem kavramlarının tanımını yaparak bunlar 

arasındaki ilintiyi açıklamalı, yağışın oluşması için atmosferdeki su buharının 

yoğunlaşması gerektiğini vurgulayarak yoğunlaşmayı etkileyen faktörler hakkında 

bilgi vermelidir. Sonra hava kütlesi ve cephe kavramlarını tanımlamalı, bunların 

yağışların oluşumundaki etkisini anlatmalı, ardından oluşumlarına göre yağış 

tiplerini sınıflandırarak bunlarla ilgili resimler üzerinden orografik, konveksiyonel 

ve cephe yağışları ile ilgili açıklama yapmalıdır. Yağış rejiminin ne anlama 

geldiğini söyleyerek, yeryüzündeki nemli ve kurak bölgelerin dağılışını ve buna 

etki eden faktörleri ayrıntılı bir şekilde izah etmelidir. 

Öğretmen Türkiye'de iklim elemanları konusunu anlatırken, okulda 

mevcutsa Türkiye yıllık ortalama sıcaklık haritasından mutlaka yararlanmalıdır. 
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Bu harita yoksa tahtaya basit bir Türkiye haritası çizerek bunun üzerinde izoterm 

eğrileriyle kabaca sıcaklığın dağılımını göstermelidir. Bu harita üzerinden yıllık 

ortalama sıcaklığın Türkiye'deki dağılımını, bu dağılımı hangi faktörlerin 

etkilediğini anlatmalıdır. Ayrıca mevsimlere göre beliren sıcaklık değişmelerini, 

bölgeleri karşılaştırarak vermelidir. Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı 

tropikal bölgelerle kutup bölgesi arasında yer almasının yurdumuzdaki basınç 

şartlarını belirlediğini açıklamalı, bu basınç merkezlerinin oluşumları ve ülkemize 

yaptığı etkiler anlatmalıdır. Türkiye'de esen rüzgarların yönünün etkili olan basınç 

merkezlerine göre oluşmamasının nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi vermeli, 

Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarların oluşumu ve özelliklerini belirterek 

bunların etkili olduğu bölgeleri söylemelidir. Türkiye'deki yağış dağılışı ile ilgili 

olarak harita üzerinde açıklama yaptıktan sonra, yağış farklarının oluşmasında 

etkisi olan coğrafi unsurları izah etmelidir. Ayrıca yoğunlaşma özelliğine göre 

oluşan orografik, konveksiyonel ve cephe yağışlarının etkili olduğu sahalar ile 

bunun nedenleri hakkında bilgi vermelidir. Yeryüzündeki başlıca iklim tipleri ve 

bitki örtüsü konusunu ise, dünya haritası yardımıyla anlatmalı, bitki örtüsünün 

dağılımıyla iklim kuşakları arasındaki bağlantıyı göstermelidir. 

Öğretmen bu üniteyi işlerken okulda mevcut olan video kaset, CD, levha ve 

afişler ile çeşitli iklim haritaları gibi görsel araç-gereçleri mümkün olduğunca 

fazla kullanmalı, konular arasında bağlantı kurmaya özen göstermelidir. 

Böylelikle öğrencilerin konular arasında bilgi transferi yaparak konuları kalıcı 

şekilde öğrenmeleri sağlanmalıdır. 

 

2.4. YERİN ŞEKİLLENMESİ 

2.4.1.Kazanımlar, Etkinlikler ve Açıklamalar 

Kazanım 1- Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliğe 

kanıtlar gösterir. 

Kazanım 2- Jeolojik zamanların özelliklerini tektonikle ilişkilendirerek 

açıklar. 

Etkinlikler: 

Aktif Dünya: Levha tektoniğinin aşamaları çizimlerle verilerek 

(animasyon olabilir) her aşama ve sonuçları jeolojik zaman çizelgesi ile 
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ilişkilendirilerek tartışılır. Dünya üzerindeki büyük levhalar ve hareket yönlerini 

gösteren bir harita incelenerek gelecekle ilgili zihin haritaları oluşturulur. 

(Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı etkinlik)  

Jeolojik Geçmiş: Dünyanın hareketliliği ve jeolojik zamanların özellikleri 

ile ilgili çeşitli belgesel filmler izlenir. (Sınıf-okul içi etkinlik)  

Doğanın Tarihine Yolculuk: Rasathaneye (varsa), MTA’ya ya da farklı 

zamanlara ait kayaçlar ve fosilleri toplamaya yönelik araştırma-inceleme gezisi 

yapılır. (İnceleme gezisi) 

Açıklamalar:  

Dünyanın içyapısı ile ilgili genel bilgiler verilir.  

Sorgulama becerisi, harita becerisi, zamanı algılama becerisi, değişim ve 

sürekliliği algılama becerisi kanıt kullanma becerisi. 

Bu kazanımlar için performans ödevleri, proje, öğrenci ürün dosyaları, öz 

değerlendirme formu,  açık uçlu sorular kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz. 

Kazanım 3- İç ve dış kuvvetlerin oluşum süreçlerini açıklar. 

Kazanım 4- İç ve dış kuvvetleri, farklı yer şekillerinin oluşumuna etkileri 

açısından sınıflandırır. 

Etkinlikler: 

Yer Şekillerinin Hikâyesi: Yer şekillerini oluşturan faktörler oluşum 

kaynaklarına göre sınıflandırılır. Farklı yer şekillerine ait fotoğraflar ve haritalar 

yardımıyla yer şekillerinin oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetlere yönelik 

tablolar oluşturulur.  

(Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı etkinlik, İnceleme gezisi)  

 

Aşınma ve Birikme: Güç Mücadelesi: Aşınım ve birikimi oluşturan 

kuvvetlerin işleyişini ve oluşturdukları yeryüzü şekillerini gösteren diyagramlar 

hazırlanır. Süreç ile ilgili metinler oluşturulması istenir. 

(Sınıf-okul içi etkinlik, Okul dışı etkinlik, İnceleme gezisi) 

 Açıklamalar: 

Harita becerisi, gözlem becerisi, coğrafî sorgulama becerisi, zamanı 

algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi 

kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir.  
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Yakın çevreye araştırma-inceleme gezisi yapılabilir.  

Bu kazanımlar için öz değerlendirme formu, çoktan seçmeli, boşluk 

doldurma, eşleştirme tipi testler, tutum ölçeği kullanarak değerlendirme 

yapabilirsiniz. 

 

2.4.2.Konu İçeriği 

2.4.2.1. Yerin oluşum süreci 

İnsanlar, araştırma inceleme ve gözlemleri sayesinde Dünya'nın dış 

görünümü hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Ancak Dünya'nın iç yapısı hakkında 

bilgi sahibi olmak o kadar da kolay olmamıştır. Çünkü 6.378 km derinliğinde bir 

kuyu açıp Yer'in merkezine inmenin imkânsız olduğunu herkes bilir. Bugüne 

kadar açılmış olan en derin kuyu Rusların açmış olduğu 10 km'lik sondaj 

kuyusudur. Bu derinlik Dünya'nın çekirdeğine kadar olan kısmı hakkında bilgi 

sahibi olmak için yeterli değildir. (MEB,2006) 

Açılan kuyular Yer'in derinlikleri hakkında tam bir fikir vermediği için 

bilim adamları farklı araştırma yöntemleri geliştirdiler. Deprem dalgalarının hızını 

ve izlediği yolu inceleyerek Yer'in katmanları hakkında yorumlarda bulundular. 

Ayrıca volkan patlamaları sırasında püsküren maddeler, taşların yapısı, maden 

aramaları sırasında yapılan kazılar da yerin derinlikleri hakkında bazı bilgilere 

ulaştılar. Bu bilgiler sonucunda Dünya'nın, özellikleri birbirinden farklı olan 

katmanlardan oluştuğunu tespit ettiler. (MEB,2006) 

Yer Kabuğunun Katmanları: 

Yer kabuğu: Dünya'nın en dış katmanıdır. Katılaşmış kayaçlardan oluşur. 

Yer kabuğu da özellikleri birbirinden farklı iki katmandan oluşur. Bu katman, 

okyanusların tabanlarına yayılan lavların katılaşması sonucu oluşmuştur. Kalınlığı 

4-12 km arasında değişir. Derinlik: 0-7 ile 50 km Kalınlık: 50 km Kütle oranı: % 

0,4 Yoğunluk: 2,7-3,0 gr/cm3 

Manto: Yer kabuğu ile çekirdek arasındaki katmandır. Mantonun yer 

kabuğuna yakın kısımlan daha akışkandır. Buraya astenosfer denir. Kıtalar 

akışkan olan bu katman üzerinde gemi gibi yüzmektedir. Burada meydana gelen 

yatay ve dikey doğrultudaki akımlar iç kuvvetlerin oluşumunda önemli bir 
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etkendir. Derinlik: 7 ile 50-2890 km Kalınlık: 2840 km Kütle oranı: % 67. 

Yoğunluk: 3,3 gr/cm3 

Çekirdek: Yer'in merkezindeki katmandır. İç ve dış çekirdek olmak üzere 

ikiye ayrılır. Dış çekirdek sıvı, iç çekirdek ise katı hâldedir. Demir ve nikel gibi 

elementlerden oluşmuş olup yoğunluğu en fazla olan katmandır. Dış Çekirdek 

Derinlik: 2890-5.150 km Kalınlık: 2260 km Kütle oranı: % 30,6 Yoğunluk: 

10,00gr/cm3  İç çekirdek Derinlik: 5150- 6371 km. Kalınlık: 1221 km Kütle oranı: 

% 1,6 Yoğunluk: 13,4 gr/cm3(MEB,2006) 

 

2.4.2.2. Kıtaların Oluşumu 

Yer kabuğunun hareketlerini açıklamak için bir¬çok teori ileri sürülmüştür. 

Bunlardan "kıtaların kayma teorisi" 1915 yılında Alman bilim adamı Alfred 

Wegener (1880-1930) tarafından ortaya konmuştur. Bu teoriye göre, kıtalar önceleri 

tek bir kıta olan Pangea'yı meydana getirirken, 2. ve 3. zamanlarda parçalanarak 

birbirinden uzaklaşıp bugünkü görünümünü almıştır. Pangea'nın varlığını 

doğrulayan kanıtlara fosillerde rastlamaktayız. Aynı canlıların fosillerine birbirinden 

binlerce kilometre uzakta bulunan kıtalar üzerinde de rastlanmakta¬dır. Bu durum, 

söz konusu kıtaların bir zamanlar bitişik olduğunu düşündürmektedir. Bu kıtalar bir 

araya geldiğinde bir bütünün parçaları gibi birbirini tamamlar. Dünya haritasına 

bakacak olursak, kıtaların biçimlerinin tıpkı bir yapbozun parçalan gibi birbirine 

uyduğunu görürüz. (MEB,2006) 

2.4.2.3. İç kuvvetler 

Dağ oluşumu: Okyanus ve deniz diplerinde biriken kalın tortul tabakalar 

(jeosenklinal)  kıtalarının levha birbirine yaklaşması sonucu yan basınçlara maruz 

kalırlar. Bu yan basınçlar sonucunda jeosenklinal eğer esnek yapıdaysa kıvrılarak 

yükselir ve yeryüzünün kıvrım dağlarını oluşturur. (Toros dağı) Jeosenklinal eğer 

sert yapıdaysa veya önceden yükselmiş kıvrım dağları tekrar yan basınçlara maruz 

kalırsa kırılma olur. Yükselen bölümlere horst, alçakta kalan kısımlara ise grabent 

denir. Yüksekte kalan horstlar dağı oluştururken, alçakta kalan kısımlar, daha 

sonra akarsuların gelişmesiyle ovaları oluşturur. (Ege bölgesi kıyı kesimleri. 

Burada yer alan boz dağlar kırılma sonucu oluşan horstlardır. Bu dağlar arasında 
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bulun ve üzerinde aynı isimli akarsıların geçtiği Bakırçay, B.menderes ovalarında 

birer çöküntü (grabent) alanlarıdır. (MEB,2006) 

Kıta Oluşumu (Epirojenez): Yer kabuğunun geniş tabanlı alçalma ve 

yükselme hareketleridir. Bu alçalma ve yükselme hareketleri çeşitli biçimlerde 

olabilir. Kıtaların yükselmesi sonucunda su seviyesi geri çekilir. Bu olaya 

denizlerin çekilmesi yani reogresyon denir. Tam tersi durumuna da transregsiyon 

denir. 

Volkanizma: Yer kabuğu altındaki kızgın magmanın yer kabuğunun 

çatlak ve kırık yerlerinden yeryüzüne çıkmasına denir. Bu sırada yeryüzüne katı 

gaz ve akıcı maddeler çıkarır. (karbondioksit, taş, kaya) Lavların üst üste 

birikmesiyle zamanlar volkanik dağlar meydana gelir.  (K.Ağrı, Tendürek, 

Nemrut vb.) Volkan küllerinin yıllık birikmesiyle tüf tabakaları oluşur. 

Depremler: Yerkabuğunu oluşturan katmanların yerlerinden 

oynamalarıyla hissedilen sarsıntılardır. Oluşumlarına göre yerel depremler ve 

tektonik depremler olarak ikiye ayrılır. Yerel depremler kısa sürede ve dar alanda 

etkili olan yıkıcı etkileri az olan sarsıntılardır. Tektonik depremler daha şiddetli 

etkili alanı daha fazla dolayısıyla tahrip gücü daha fazla olandır. (MEB,2006) 

2.4.2.4. Dış Kuvvetler 

Rüzgarların oluşturduğu şekiller: 

Mantarkaya: Rüzgârlar, taşıdığı malzemeleri kayaların alt kısımlarına 

çarparak kayaları aşındırırlar. Aşınmayan kısımlar şapka görünümü alır. 

 Tafoni: Kayaçların sular tarafından çözünen tasımlan rüzgâr tarafından 

aşındırılır. Böylece kayaç içinde kovuklar meydana gelir. 

Yardang: Kayaçların yumuşak kısımları kolay aşınırken sert tasımlar geç 

aşınır. 

Barkan: Rüzgârın biriktirmesi sonucu meydana gelen hilal biçimindeki 

şekillerdir. 

 Kum yığınları: İri ve küçük kumların bir arada bulunduğu kum 

yığınlarıdır. 

Lösler: Rüzgârın taşığı ince boyuttaki malzemeleri hızının azaldığı yerde 

biriktirmesiyle oluşan depolardır. 

 Akarsuların oluşturduğu şekiller: 
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Akarsu belli bir yatak içinde ve eğim boyunca akar. Akışı sırasında 

yüzeydeki malzemeyi aşındırarak taşır ve hızının azaldığı yerde bu malzemeyi 

biriktirir. Aşınım ve birikim faaliyeti; akarsuyun hızı, iklim, bitki örtüsü ve eğime 

bağlı olarak değişir. (MEB,2006) 

Akarsuyun doğduğu yere kaynak, denize veya göle ulaştığı yere ise ağız 

adı verilir. Akarsu, yatağını ağız kısmından kaynak kısmına doğru aşındırır. Buna 

geriye doğru aşındırma adı verilir. Aşınmanın ilerlemesi ile eğim azalır. Buna 

bağlı olarak geriye doğru aşındırma yavaşlar ve yana doğru aşındırma etkili olur. 

Akarsuyun yatağını derine doğru aşındırabileceği en son seviye deniz seviyesidir 

ve buna kaide seviyesi adı verilir. Yatağın deniz seviyesine yaklaşması denge 

profili olarak ifade edilir. 

Bir akarsuyun belli bir kesitinde bir saniyede geçen su miktarına akım 

(debi) adı verilir ve m3/sn olarak ölçülür. Akımın fazla olması aşınım faaliyetini 

de hızlandırır. (MEB,2006) 

Akarsuların kolları ile birlikte sularını topladığı alana akarsu havzası adı 

verilir. Sularını deniz ve okyanuslara ulaştıran havzalara açık havza ulaştırmayan 

havzalara ise kapalı havza adı verilir. 

Bir akarsuyun taşıdığı su miktarı; iklim, bitki örtüsü, buharlaşma, yağış 

türü ve miktarına bağlı olarak yıl içinde değişir. Bu değişiklik akarsu rejimi olarak 

adlandırılır. Yıl içinde su seviyesinde belirgin bir değişiklik görülen akarsulara 

düzensiz rejimli akarsular, bu seviyenin çok fazla değişmediği akarsulara ise 

düzenli rejimli akarsular denir. 

Akarsuyun, yatağı üzerindeki eğim kırıklıklarının olduğu yerde, yüksekten 

akmasıyla çağlayanlar meydana gelir. Çağlayanların çarptığı zemini 

aşındırmasıyla dev kazanı oluşur. 

Sert kayaçların yaygın olduğu yerlerde akarsular, yataklarını derine doğru 

aşındırarak kanyon vadi adı verilen şekiller meydana getirirler. 

Akarsular vadinin dirençli kesimlerini az, dirençsiz kesimlerini çok 

aşındırarak asimetrik vadiler oluşturur. (MEB,2006) 

Volkanik bölgelerde yer alan yumuşak tüf tabakası akarsular tarafından 

aşındırılır. Tüfün üzerinde yer alan sert kayaçlar ise zamanla şapka görünümü 

alarak peri bacası adı verilen yer şekillerini meydana getirir. 
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Arazinin akarsular tarafından parçalanıp aşındırılmasıyla kırgıbayır 

(badlans) adı verilen yer şekilleri meydana gelir. 

Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanan geniş düzlükler plato 

olarak adlandırılır. (MEB,2006) 

Akarsu tarafından taşınan malzemeler yatak eğiminin azalması sonucu 

akarsu yatağında birikerek ada görünümü alır. Bu adacıklara ırmak adası adı 

verilir. 

Akarsular, yataklarını geriye doğru aşındırarak çentik vadileri (V şekilli 

vadileri) meydana getirirler. 

Akarsular, sıradağları enine keserek boğaz vadileri meydana getirir. 

Akarsular, eğimin azaldığı yerde yatağını yana doğru aşındırarak geniş 

tabanlı vadileri meydana getirir. 

Akarsular taşıdıkları malzemeyi denize ulaştıkları yerde biriktirir ve denizin 

sığ yerlerinde delta ovasını meydana getirir. 

Akarsuların taşıdıkları sedimentlerin dağ yamaçlarında birikmesiyle birikinti 

konileri, birikinti konilerinin de birleşmesiyle birikinti yelpazeleri meydana gelir. 

Akarsuyun yatak eğiminin azalmasıyla aşınım gücü de azalır. Böylece 

akarsular salınımlar yaparak menderes adı verilen şekiller meydana gelir. 

Akarsular tarafından taşınan malzemelerin dağlık bölgelerdeki çukur 

alanlarda birikmesi ile dağ içi ovaları meydana gelir. (MEB,2006) 

Yer altı suları ve oluşturduğu şekiller: 

Yeryüzünde jips, kalker ve kaya tuzu gibi suda çözüle¬bilen kalsiyum 

karbonatlı kayaçların yaygın olduğu bölgelerde karstik aşınım ve birikim şekilleri 

görülür. (MEB,2006) 

Kalsiyum bikarbonat su ile temas ettiğinde karstik kayaçların yapısında 

bulunan bikarbonatın içindeki karbondioksit ayrılır ve kalsiyum karbonat çökelir. 

Böylece traverten, sarkıt, dikit, sütun gibi şekiller oluşur. Bu şekiller sadece yer 

altındaki suların yüzeye çıkıp havayla temas etmesi sonucunda gerçekleşir. 

Yüzey sularının kalker, jips ve kaya tuzuna etki yaparak çözülmesine neden 

olması lapya, dolin, uvala gibi diğer karstik şekilleri meydana getirir. 
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Sular tarafından çözünen kalker tabakası üzerinde lapya denilen oluklar 

oluşur. Lapyaların genişliği 1-2 cm’den 1-2 metreye kadar ulaşabilir. 

 Su damlacıkları içindeki kalsiyum karbonatın mağara tavanında birikmesi 

ile sarkıt, mağara tabanında birikmesiyle de dikit oluşur. 

Sarkıt ve dikitlerin zamanla birleşmesiyle sütun adı verilen birikim 

şekilleri meydana getirir. (MEB,2006) 

Karstik bölgelerdeki sular düden adı verilen çukurluklardan yer altına 

sızarlar. Yağışın bol olduğu dönemlerde ise yer altı su seviyesinin yükselmesi 

sonucu sular düdenlerden yeryüzüne çıkar. 

Karstik kayaçların çözünmesi sonucunda meydana gelen küçük 

çukurluklar dolin olarak adlandırılır. Dolinlerin birleşmesiyle uvalalar meydana 

gelir. Birkaç uvalanın birleşmesiyle polyeler meydana gelir Polyelerin genişliği 

birkaç km'yi bulabilir. (MEB,2006) 

Karstik arazide yer altına sızan sular burada çatlaklar boyunca kendisine 

yol bulur ve çözünmeyle bu yolu genişletir. Çatlakların zamanla büyüyüp 

genişlemesi ile mağaralar meydana gelir. Birden fazla mağaranın birleşmesiyle de 

galeri adı verilen daha büyük mağaralar oluşur. 

Yeryüzüne çıkan suların bünyesindeki kalsiyum karbonatın çökelmesi ile 

traverten adı verilen yer şekilleri meydana gelir. Travertenler ihtiva ettikleri 

minerallerin özelliğine bağlı olarak farklı renk alırlar.  

Mağara tavanlarının veya derinliği artan dolinlerin çökmesi ile meydana 

gelen çukurluklara obruk adı verilir. Obrukların tabanlarında suların birikmesiyle 

obruk gölleri meydana gelir. (MEB,2006) 

Buzulların oluşturduğu şekiller: 

Uzun yıllar boyunca yağan kar üst üste birikir. Kar, zamanla erime ve 

donma olayı sonucunda kristalleşerek neve buzuna dönüşür. Neve buzunu 

oluşturan taneler, kar yağışları ile gittikçe artan basınç altında sıkışır ve taneler 

arasındaki boşluklar kapanır. Böylece neve buzuna göre daha iri kristallerden 

oluşan glasiye buzu meydana gelir. Bunun sonucunda buzullar oluşur. 

Buzullar hareket halindedir. Ancak bu hareketin hızı buzulun büyüklüğüne 

ve eğime göre değişir. Örneğin; örtü buzulları yılda 6-9 metre hızla hareket 

ederken, vadi buzullarında bu hız daha fazladır. Vadi buzulları eğim 
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doğrultusunda kayarcasına hareket ederken vadiyi aşındırır ve görünümünü 

değiştirir. (MEB,2006) 

Buzullar, aşındırarak taşıdıkları çeşitli boyuttaki malzemeyi hareketin 

bittiği yerlerde biriktirirler. Bu malzemeye moren (buzul taş) adı verilir. Morenler, 

buzul erimesi sonucu oluşan akarsular tarafından taşınarak eğimin azaldığı 

yerlerde biriktirilir ve bu yerlerde sander düzlüklerini meydana getirir. 

Buzullar, sert kayaları çizerek ve cilalayarak hörgüçkaya adı verilen 

şekiller oluşturur. (MEB,2006) 

Dalga ve akıntıların oluşturduğu şekiller: 

Deniz yüzeyinde rüzgârların etkisi ile meydana gelen salınımlara dalga adı 

verilir. Dalgaların oluşmasında, rüzgârlarla birlikte gelgit ve deniz tabanlarında 

meydana gelen deprem, heyelan ve volkanizma gibi olaylar da etkili olurlar. 

Dalgalar, çarptıkları kıyılan aşındırarak şekillendirir. Aşınan malzeme 

taşınarak denizin sığ kesimlerinde biriktirilir. Böylece dalga aşınım ve birikim 

şekilleri oluşur. 

2.4.3. Gezi gözlem yöntemi ile ilişkisi ve işlenişi 

Fiziki coğrafya konuları öğretiminde gezi gözlem yönteminin en fazla 

uygulanacağı konu yer şekillerinin gösterimidir. Jeomorfolojik şekillerin 

öğretimde kullanılması gereken yöntem gezi gözlem yöntemidir. Çeşitli doğa 

gezileri yapılarak öğrenmelerin kalıcılığını arttırılmalıdır. 

Coğrafya öğretim programının konuyla ilgili kazanımlar ve etkinliklerde 

gezi gözlem yönteminin kullanılması öngörülmektedir. 

Rasathaneye (varsa), MTA’ya ya da farklı zamanlara ait kayaçlar ve 

fosilleri toplamaya yönelik araştırma-inceleme gezisi yapılır.  

Harita becerisi, gözlem becerisi, coğrafî sorgulama becerisi, zamanı 

algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, kanıt kullanma becerisi 

kazanımla birlikte organize edilerek verilecek becerilerdir. 

Öğretmen, "üzerinde yaşadığımız dünyanın nasıl oluştuğunu biliyor 

musunuz, bugün bu konuyu işleyeceğiz" deyip, öğrencilerin dikkatlerini konu 

üzerine çekerek dersine başlamalıdır. Bu konuyla ilgili olarak öne sürülmüş çeşitli 

teoriler hakkında bilgi vermelidir. Ardından yerkabuğunun yapısı ile ilgili şekli 

göstererek, bu yoksa tahtaya çizeceği basit bir şekil üzerinde açıklama yaparak 
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konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrencilere aktarmalıdır. Daha sonra yerkabuğunun 

malzemesini oluşturan taşları, oluşum şekillerine göre sınıflandırarak oluşumlarını 

açıklamalı, mümkünse bunlarla ilgili taş örnekleri göstererek aralarındaki renk, 

görünüm vb. farkları öğrencilerin ayırt etmelerini sağlamalıdır. 

Yeryuvarlağının iç yapısı konusunun anlatımında varsa levha, yoksa tahtaya 

çizilecek basit bir kesitten mutlaka yararlanılmalıdır. Manto ve çekirdek 

tabakalarının fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında, bu şekil üzerinde açıklama 

yapılmalıdır. Jeolojik devirler konusu anlatılırken yine aynı şekilde varsa bununla 

ilgili büyük boy bir tablo, yoksa konu anlatımı esnasında yapılacak basit bir 

çizelge ile ders istenmelidir. Bu çizelge üzerinde dünyanın oluşumundan 

günümüze kadar geçirdiği önemli olayları açıklayarak, bunların jeolojik devirlerin 

belirlenmesindeki önemini vurgulanmalıdır. 

İç kuvvetler konusunda ise yerkabuğu üzerinde görülen kabarık ve çukur 

şekillerden bahsedilerek, bunların yerkabuğu hareketleri sonucunda oluştuğu 

açıklanmalıdır. Yerkabuğunda meydana gelen bütün bu hareketlerin kaynağım 

yerin derinliklerindeki enerjiden aldıkları söylenmelidir. Bu nedenle bunlara iç 

kuvvetler denildiği açıklanmalı, yerkabuğu hareketlerinin temelinde yatan 

kıtaların kayma teorisi ile levha tektoniği teorisi hakkında bilgi verilmelidir. 

Bunun ardından tektonik hareketlerin ne demek olduğu açıklanarak, bunlar 

oluşum biçimlerine göre sınıflandırılmalıdır. 

Orojenez konusu işlenirken dağ oluşumunun nasıl meydana geldiği 

anlatılmalı, bunun hangi jeolojik devirlerde etkili olduğu belirtilmelidir. Ardından 

Türkiye Dağları'nın nasıl oluştuğu hakkında bilgi verilmelidir. 

Epirojenik hareketler konusuna bu hareketlerin çok geniş alanları 

ilgilendirmesi nedeniyle kıta oluşum hareketleri olarak da adlandırıldığını 

söyleyerek giriş yapılmalı, epirojenik hareketlerin özellikleri söylenerek bu 

hareketler sonucunda oluşan şekiller hakkında bilgi verilmelidir. Ardından 

epirojenik hareketlerin Türkiye'deki yer şekillerinin oluşumundaki etkileri 

açıklanmalıdır. 

Volkanizmanın tanımı yapıldıktan sonra, volkanizma sonucunda yeryüzüne 

çıkan maddeler açıklanmalı, tahtaya yanardağlarla ilgili basit bir şekil çizilerek 

bunun üzerinde krater, baca, koni vb. kavramlar anlatılmalıdır. Püskürme şekilleri 
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ve volkan tipleri hakkında bilgi verildikten sonra, yeryüzünde volkanizma 

faaliyetleri yönünden aktif bölgeler belirtilmelidir. Bunun ardından 

Türkiye'de meydana gelen volkanizma olayları ve bunlar sonucu oluşmuş 

dağlar ile ilgili açıklama yapılmalıdır. 

Depremler konusu işlenirken yurdumuzda yakın yıllarda meydana gelen 

depremler hatırlatılarak, bunların yol açtığı zararlara öğrencilerin dikkatleri 

çekilmelidir. Bu zararların, insanların deprem konusunda yeteri kadar 

bilinçlenmemesinden kaynaklandığı açıklanmalıdır. Depremlerin oluşum 

nedenleri hakkında bilgi verilmeli, yeryüzünde çok sık deprem olan bölgeler 

belirtilmelidir. Türkiye'nin bir deprem kuşağı üzerinde bulunduğunun altı 

çizilerek, yurdumuzda çok sık deprem oluşan yerler ve bunun nedenleri ile 

depremden korunma yolları açıklanmalıdır. 

Türkiye'de ovalar ve platolar konusuna, ova ve plato tanımları yapılarak 

başlanmalı, bunlar arasındaki farklar belirtilmelidir. Buraların Türkiye'nin önemli 

tarım alanlarını oluşturduğu söylenmelidir. Ülkemizdeki ovalar ve platoların nasıl 

oluştuğu hakkında bilgi verilmeli ve bunların yurdumuzun hangi bölgelerinde yer 

aldığı harita üzerinde gösterilmelidir. 

Öğretmen taşların çözünmesinin yeryüzü şekillenmesindeki önemini 

belirterek bunun hangi sebeplerle gerçekleştiğini anlatmalıda-. Taşların 

ufalanması ve çeşitli etkenlerin bir araya gelmesiyle birlikte toprak örtüsünün 

oluştuğunu söyleyerek, toprak oluşumuna etki eden faktörleri belirtmelidir. 

Toprak horizonlarını, tahtaya çizilen bununla ilgili basit bir şekil yardımıyla 

anlatmalıdır. Toprak tiplerinin oluşmasında etkili olan faktörleri açıklamalı, 

bunların etkisiyle oluşan toprak tipleri hakkında bilgi vermeli, bunların 

yurdumuzun hangi bölgelerinde görülebileceği sorusunu yönelterek öğrencileri 

derse katmalıdır. Ardından Türkiye'de görülen toprak tiplerinin yayılışını harita 

üzerinde göstermelidir. 

Heyelan ve yer göçmeleri konusu anlatılırken, bu iki kavramın birbirinden 

farkı vurgulanmalı, heyelanın tanımını yaptıktan sonra, oluşmasında etkili olan 

etmenler açıklanmalıdır. Bundan sonra öğrencilere "sizce yurdumuzda heyelana 

en sık hangi bölgemizde rastlanır?' sorusu yöneltilerek öğrencilerin konu üzerinde 

düşünmeleri sağlanmalıdır. İnsan faaliyetlerinin heyelanı oluşumuna yaptığı 
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etkiler üzerinde durularak, Türkiye'de heyelanların önlenmesi için hangi 

tedbirlerin alınması gerektiği açıklanmalıdır. Yer göçmeleri ile ilgili olarak ise 

önce tanımı yapılarak oluşumu nedenleriyle birlikte anlatılmalı, buna bağlı olarak 

yurdumuzda kalker arazilerin yaygın olduğu yerlerde daha sık görüldüğü izah 

edilmelidir. 

Günümüzde insanlığı tehdit eden önemli faktörlerden birisinin de erozyon 

olduğu söylenerek bunun nedenleri hakkında öğrenciler düşünmeye sevk 

edilmelidir.   Erozyonun   doğal   yollardan   meydana   gelen   aşınmanın,   insan 

faaliyetlerinin etkisiyle hızlanması sonucu oluştuğu açıklanmalı, erozyona 

uğramış alanlarla ilgili resimler gösterilerek öğrencilerin bu olayın etkisini daha 

iyi anlamaları sağlanmalıdır. Toprak erozyonunu oluşturan etkenlerin neler 

olabileceği öğrencilere sorularak, verilen cevaplardaki eksik kalan yönler diğer 

öğrencilere tamamlattırılmalıdır. Erozyonun insan hayatı ve ülkemiz ekonomisine 

yaptığı olumsuz etkiler beyin fırtınası yöntemiyle öğrencilere buldurulmalıdır. 

Türkiye'de erozyonun etkili olduğu bölgeler Türkiye fiziki haritası üzerinde 

gösterilmeli, yakın çevrede bir erozyon alam varsa, bu saha öğrencilere 

gezdirilerek inceleme yapılmalıdır. Erozyonla mücadele eden sivil ve resmi 

kuruluşların çalışmaları ile ilgili bilgi verilerek, bu çalışmalara katılmaları 

yönünde öğrenciler teşvik edilmeli, erozyonu önlemek için alınması gereken 

tedbirler üzerinde durulmalıdır. 

Dış kuvvetlerden akarsuların öğretimine tanım yapılarak başlanılmalı, 

bunlarla ilgili genel özellikler anlatıldıktan büyüklüklerine göre akarsular 

sınıflandırılmalıdır. Yerli ve yabancı akarsu tanımları yapıldıktan sonra, 

yurdumuzdan ve dünyadan örnekler verilerek konunun pekiştirilmesi 

sağlanmalıdır. Akarsu havzası ve su bölümü çizgisi, mümkünse hazırlanan 

asetatlar yardımıyla tepegözden yansıtılarak, mümkün değilse bunlarla ilgili 

tahtaya çizilecek şekiller üzerinde anlatılmalıdır. Akarsuların sularını boşalttıkları 

yere göre gruplandırıldığı açıklanarak, kapalı ve açık havzaların tanımları 

yapılmalıdır. Ardından öğrencilerden ülkemizdeki açık ve kapak havzalara 

örnekler vermeleri ve harita üzerinde göstermeleri istenmelidir. Akarsu rejiminin 

ne olduğu açıklanarak akarsular rejimlerine göre sınıflandırılmalı, yakın çevrede 

bulunan akarsuların hangi rejime girebileceği sorularak öğrencilerden 
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yanıtlamaları istenmelidir. Akarsuların aşındırmasına etki eden faktörler 

öğrencilere sorulmalı, ardından öğretmen bununla ilgili gerekli açıklamayı 

yapmalıdır. Asetat ve slaytlar yardımıyla akarsu aşındırma ve biriktirme 

şekillerinin oluşumları anlatılmalıdır. Ardından bunların yurdumuzda görüldüğü 

yerler haritada gösterilmelidir. 

Öğretmen yeraltı suyunun oluşumunu anlattıktan sonra, bunları yeraltında 

bulunuş şekillerine göre sınıflandırmalıdır. Taban suyu ve artezyenin oluşumunu 

ve nerelerde bulunduğunu açıklayarak tahtaya şeklini çizmeli, yurdumuzda 

bulunduğu yerler hakkında bilgi vermelidir. Yeraltı suyunun yüzeye çıktığı yere 

kaynak dendiğini söyleyerek, bunların su sıcaklığına göre gruplandırılmasını 

yapmalıdır. Ardından kaynak tiplerini şekil üzerinde açıklamalı, bunlarla ilgili 

yurdumuzdan örnekler vermeli, yeraltı sularının ülkemiz açısından önemini 

vurgulamalıdır 

Öğretmen karstik suların tanımım yaparak bunların yaygın olarak 

görüldükleri sahaların özelliklerini belirtmelidir. Karstik suların etkisiyle yeryüzü 

şekillerinin oluşum nedenini açıklayarak, bunların meydana getirdiği aşınım ve 

birikim şekilleri hakkında bilgi vermelidir. Ardından öğrencilere bu şekillere 

yurdumuzun hangi bölgesinde rastlanabileceğini sormalı, bunun nedenini 

açıklamalarını istemelidir. Yurdumuzdaki karstik şekillerden oluşan önemli 

turizm alanları hakkında bilgi vermelidir. 

Öğretmen gölün tanımım yapmalı, öğrencilerden bu tanımdan yararlanarak 

gölün meydana gelebilmesi için gerekli şartları söylemelerini istemelidir. Bu konu 

hakkında bilgi verdikten sonra göllerin sınıflandırılmasını yapmalı, bununla ilgili 

ayrıntı açıklama yapmalıdır. Türkiye'deki göllerin oluşumları anlatılmadan önce, 

öğrencilerden iç kuvvetler ünitesinde öğrendikleri bilgilerin ışığında en çok hangi 

tür göl oluşumunun yurdumuzda görülebileceğini sormalıdır. Ardından 

ülkemizdeki gölleri oluşumlarına göre sınıflandırman, bu göllerin bulundukları 

yerleri harita üzerinde göstermelidir. 

Öğretmen buzul oluşumu için hangi şartların gerektiğini öğrencilerine 

sormalı, verilen cevaplar doğrultusunda kalıcı kar kavramının tanımını 

yapmalıdır. Yeryüzünde kalıcı kar sınırının sıcaklığa bağlı olarak yatay ve dikey 

yönde değişiklik gösterdiğini anlatarak, 4. Zamanda hava sıcaklığının çok düşük 
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olmasına bağlı olarak buzulların yeryüzünün büyük bir kısmını kapladığım 

söylemelidir. Günümüzde buzulların yüksek dağların üzerine ve kutup bölgelerine 

çekildiğini belirtmeli, buzul oluşumunun nasıl gerçekleştiğini açıklamalıdır. 

Büyüklüklerine göre buzul çeşitlerini sınıflandırarak buzulların meydana getirdiği 

aşındırma ve biriktirme şekilleri hakkında bilgi vermelidir. Türkiye'de buzulların 

yayılış alanlarının nereleri olabileceğini öğrencilere sorulmalı, dönütleri aldıktan 

sonra geçmişte ve günümüzde buzulların bulunduğu sahalar ile ilgili açıklama 

getirmeli, hala buzulların bulunduğu yerleri haritada göstermelidir. 

Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerden birinin de rüzgar olduğu 

hatırlatılarak derse giriş yapılmalı, rüzgarların daha çok hangi bölgelerde etkili 

olabileceği öğrencilere sorulmalıdır. Daha sonra da yeryüzünde rüzgar 

aşındırmasının etkili olduğu yerlerin özellikleri hakkında bilgi verilmelidir. 

Rüzgarların oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekilleri bunlarla ilgili resimler 

gösterilerek anlatılmalıdır. Yurdumuzda rüzgar aşındırmasının etkili olduğu yerler 

harita üzerinde gösterilerek bunun nedenleri açıklanmalıdır. Rüzgar erozyonu. 

Hakkında bilgi verilerek bunun önlenmesi için yapılan çalışmalar ayrıntılarıyla 

belirtilmelidir. 

 

 

2.5. COĞRAFYA 9 DERS KİTABININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 

İlk açığımızda en çok dikkat çeken Organizasyon şeması sayfasıydı. Bu 

sayfada Hazırlık çalışmaları, Ders dışı etkinlik, Etkinlik, Haber köşesi, Bilgi notu, 

Performans ödevi, Arazi çalışması, Proje çalışması, Okuma Metni, İnternet 

araştırması, ölçme ve değerlendirme alanlarında oluşan ve birer örnekle açıklanan 

kısım yer almakta. Söz konusu bu konu başlıkları kitaptaki ana başlıklar altında 

yer alan alt başlıkları içeriyor. Hepsi olmasa da bunların büyük bir kısmı tüm 

konuların içerisine serpiştirilmiş. Belli konularda bunlardan bir yada iki tanesi 

olmayabiliyor, diğerlerinde mevcut.  

Kitapta bol miktarda resim, harita, şekil, diyagram, grafik vb. görsel 

unsurlardan oluşuyor. Kitabın bir diğer özelliklerinden bir tanesi konuya 

başlarken o konu başlıkları altında yer alan temel kavramlar alt başlık şeklinde 
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belirtilerek o konu işlenirken hangi temel unurlar üzerinde durulacağı veya 

bağlantı kurulabileceği ifade ediliyor.  

Ölçme değerlendirme kısmında klasik soru, sebep sonuç, doğru-yanlış ve 

çoktan seçmeli test sorusu örneğini görüyoruz.  

Konularda etkinlik örneği oldukça fazla. Konuların içeriğine fazla 

girilmemiş. Sanırım öğrencileri sadece bu kitaba bağlı olmaktan kurtarıp 

araştırmaya sevk etmek. Ki bunu çeşitli yöntemler ile gerçekleştiriyor.  

Kitabın eksik olarak gördüğüm yanlarına.  

Sadece bu kitaba özgü orjinal çizimler son derece az. Başka kaynaklardan alıntı 

olduğu çok belli olan görsel unsurlar var. Haritaların büyük bir kısmı böyle ve son 

derece küçük oldukları için ayrıntılar az. Yazılar seçilmiyor ve  bir birine 

karışıyor. 

1.   İçindekiler bölümünde son sayfaya koyulan Türkiye haritası yazılmamış (IX) 

2.   –Sayfa 13 B haritası tam olarak neyi gösteriyor? Yani ne haritası olduğu belli 

değil  

3.   - Sayfa.13  "yer şekillerini gösterme yöntemleri" nin konu başlığı "harita çizim 

yöntemleri olarak verilmiş. 

4.   - Sayfa 15 Gölgelendirme yöntemi ile çizilmiş haritada ayrıntılar son derece az 

olduğu için bu yöntemle çizilmiş bir haritanın detayları son derece düşük. 

Haritanın ebatlarıyla oynandığı için asıl özeliğini kaybetmiş.  

5.   - Sayfa 15 sayfa başındaki izohipslerin sol taraftaki değeri –50 olmuş ve çok 

küçük yazılmış 

6.   - Sayfa 16 Bu sayfadaki haritalar son derce küçük olduğu için neyin ne olduğu 

belli değil. Lejant, sayısal değerler ve yazılar hiç okunamıyor.  

7.   – Sayfa 20 etkinlikteki fiziki haritanın yükselti basamaklarının birimi nedir? 

Ve  haritayla aynı renkleri ifade etmiyor.  

8.   - Sayfa 20 Etkinlikteki katlama işine başlarken katlanmayan ilk kağıt yani 1:1 

ölçeğe sahip olandan mı başlayacağız yoksa en soldaki yerden mi1:1 ölçeği esas 

alarak katlama işini gerçekleştireceğiz. Ayrıca üst teki kağıdın yatay dikey 

pozisyonu ile alttakiler arasında belirgin faklılıklar var.   Bence soruyu soran 

uzunluğun küçülmesini soruyor ama burada alan söz konusu olunca ölçekler çok 

farklı çıkıyor. 
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9.   - Sayfa 21 Lejant kısmında ilk defa savaş alanının iki kılıçla ifadesi? 

10.   – Sayfa 21 alttaki haritalar hangi ölçekli haritaları işaret ediyor?  

11.   – Sayfa 21 Enlem boylamların gösterilmediği haritalarda yön oku 

koyulur.denmiş. kitabın son 3 sayfasındaki haritalarda yön oku yok. 

12.   - Sayfa 23 Başlangıç paraleli ekvator ise 90 güneyde, 90 kuzey toplam 180 

tane paralel var ifadesi yanlıştır. Ekvator hariç demek daha doğru olur.  

13.   – Sayfa 25 etkinlikteki küre üzerindeki noktalar yok 

14.   –Sayfa 25     yerel saat sorusunun çözümünde 13.45 – 09.12 =09.33  

Hamburg’da saat 09.33 olur yazılmış doğrusu 10.33 olacak. 

15.   – Sayfa 26 ulusal saat anlatılırken Bir ülkedeki kişi ve kurumlar arasında 

Çince, İngilizce, İtalyanca, Arapça gibi farklı dillerin kullanıldığını düşünün. Bu 

durumda şüphesiz bir çok karışıklık çıkacaktır. Bu karışıklığı önlemek için her 

ülke kendine ait bir dil seçmiştir.  ?? 

16.   – Sayfa 26  Türkiye 30? doğu boylamının yerel saatini ortak saat olarak 

kullanacağından (kış dönemi) saatler daha önce 45? doğu boylamına göre 

ayarlandığından 1 saat geri alınır. Yaz döneminde ise tam tersi olur.    İfadesi 

karışık  

17.   sayfa 26 saat dilimlerindeki taralı alanlar neyi ifade ediyor belli değil. 

18.   - Sayfa 28ve 29. sayfaları ortalayan izohips haritasında bütün tepelerin 

yükseltileri yanlış. 

19.   –Sayfa 28 “akarsu vadilerinin olduğu yerlerde eş yükselti eğrileri “V” şeklini 

alır” Eş yükselti eğrilerinin ters ”V” şeklini aldığı yerler sırt olarak adlandırılır”  

bakış açısına göre değişir. Haritada akarsular  V şeklinde de olabilir Ters V 

şeklinde de olabilir. V nin sivri ucu yukarıyı gösteriyorsa vadi aşağıyı gösteriyorsa 

sırt olmalıydı.  

20.   - Sayfa 30 Ders dışı etkinlik. Sayısal değerler oldukça fazla ve çizdikten 

sonra çok karmaşık bir şekil ortaya çıkıyor. 

21.   – Sayfa 30 yer şekillerinin eşleştirileceği izohips haritaları çok kötü çizilmiş 

ayrıca kanyon vadi çizimi izohipste öyle olmamalı 

22.   –Sayfa 31 üstteki profilde A_B noktaları yok 

23.   – Sayfa 31 profilin çıkarılacağı kağıtta yükselti aralıkları yanlış olmuş  

örneğin: 0 ile 500 m arasında 6 aralık var  
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24.   Sayfa 32 eğim sorusunun cevabı nasıl bulunacak çizgi ölçekteki uzunluk 10 

km soruda verilen 3,5 km ve bunlar aynı uzunluklar soru birine göre sorulmalı 

25.   - Sayfa 35 Ölçme değerlendirme çoktan seçmeli sorularda A-B arasındaki 

kesik kesik çizgiler neyi ifade ediyor?  

26.   - Sayfa 35 çoktan seçmeli sorulardan 4. sorudaki doğru cevap tam tatmin 

edici değil.  

27.   –Sayfa 38 kutuplar çevresi: 40009   yazılmış birimi (km) yazılmamış 

28.   – Sayfa 38 enlemler ve boylamlar arasındaki mesafe belli olmaz soruda 

paralel ve meridyen arası denmek istenmiş 

29.   - Sayfa 39 Temmuz ayında dünya güneşe en uzak durumdadır. Buna günberi 

(perihel) denir. Doğrusu: 4 temmuzda en uzak, Buna gün öte (aphel) denir. Ocak 

ayında dünya güneşe en yakın durumdadır. Buna Günöte (aphel) denir. Doğrusu: 

3 ocakta en yakın, Buna günberi (perihel), 4 Temmuzda en uzak buna da aphel 

denir  

30.   Sayfa 39 sağ üst köşedeki küre üzerindeki eksenini yeri yanlış koyulmuş - 

Baktığımızda eksen kuzey kutup noktasından değil de Sibirya’nın 

kuzeydoğusundan başlayıp Afrika kıtasını çapraz geçiyormuş havası veriyor. 

31.   – Sayfa 39 Eksen: Kutup noktaları arasında uzandığı varsayılan çizgidir. 

Eksen ise kutup noktalarından geçtiği kabul edilen doğru olarak tanımlanmalıdır. 

32.   - Sayfa. 40'da yer alan şekilde Güneş yukarıda (kuzeyde) kaldığı için sanki 

hep KYK'ye dik geliyor gibi olmuş. 

33.   – Sayfa 41 Ekinoks durumu 21 martta 23 eylülde yazıyor   21 mart 23 eylül 

olmalı kutular içindeki yazı puntoları çok farklı  

34.   - Sayfa 42 Sıcaklık iklim kuşakları ifadesi doğru değil. Sıcaklık kuşakları 

şeklinde olacak.  

35.   - Sayfa 43 Boş bırakılan yerlerin doldurulması gereken sorularda boşluklar 

oldukça kısa. 

36.   – Sayfa 47 de Troposfer18 km 48 de 10 km verilmiş ayrıca şeklin altında 

sıcaklık yazısının yanında kırmızı çizgi olmalı  

37.   - Sayfa 51 Etkinlik örneği. Fizyonomi: Yüz Okuma Sanatı.  

38.   –sayfa 51 alt köşedeki harita net değil! 
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39.   - Sayfa 52 En alttaki harita Çok karışık direk tarayıcı ile  taranmış, Neyin ne 

olduğu belli değil. Ülkeler son derece küçük kalmış.  

40.   - Sayfa 53 Harita son derece basit kalmış Başka bir kaynaktan birebir alındığı 

bariz bir şekilde belli.  

41.   – Sayfa 53 tabloda illerin ocak ayı ortalamalarının puntoları birbirinden farklı 

42.   – Sayfa 55  konu başlığı “Yerin Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareket 

(Mevsimler)” başlığın altındaki soru şu:Dünya kendi ekseni etrafında dönerken 

sıcaklık değerinde nasıl bir değişim olur? 

43.   - Sayfa 56 Dünya şekli ve Güneşin saat şeklindeki konumu karışık olmuş 

kafa karıştırıcı  

44.   – Sayfa 57 bir tablo verilmiş. Tabloda Kuzey Yarım Küredeki kuzey ve 

güney yamaçlarda sıcaklık, kalıcı kar sınırı, orman, yerleşme ve tarım 

faaliyetlerinin nasıl olduğu yazılmış. Tablonun yanında soruda ise siz de kendi 

yaşadığınız yer için yandaki gibi tablo oluşturunuz     bence cevap aynısı....... 

45.   - Sayfa 57 Tumaco ve Pasto kentleri arasındaki sıcaklığın kaç derece 

değiştiğini bilebilmemiz için yükselti basamaklarının belli olması, izohips veya 

renk basamaklarını gösterir ölçeğin olması gerekir.  

46.   - Sayfa 59 Etkinlik. Dünya haritası birebir taranmış sadece Golf stream isim 

olarak sonradan eklenmiş. Agulhas sıcak su akıntısı diye bir akıntı var  o akıntı  

mozambik sıcak su akıntısı.  

47.   – Sayfa 60    indirgenmiş sıcaklıkta değerler formülde yanlış yerleştirilmiş. 

Yükseklik 1000 m verilmiş formülde bu değer 100 yazılmış.  

48.   - Sayfa 60 Ders dışı etkinlik. Sağdaki izoterm haritasını çizerken soldaki 

haritayı nerede hangi amaçla kullanacağız öğrenci?  

49.   - Sayfa 61 Birebir alınıp kullanılan haritalardan bir tanesi daha. Sadece 

ekvator belirtilmiş.  

50.   – Sayfa 62 Dünya Temmuz ayı sıcaklık dağılışında 200 var  20? olacak 

51.   – sayfa 63 boston ve kopenhag sıcaklıkları aynı verilmiş. Bütün tablo iki kez 

verilmiş. 

52.   – Sayfa 64 Ağır ama hissetmediğimiz yük: Basınç Başlığa göre basıncı 

hissetmiyoruz. Fakat bu başlığın hemen altındaki sorular şöyle: 1. Yükseklere 

çıkıldıkça kulaklarımız neden tıkanır?  
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2. İstanbul’dan Erzurum’a maça giden bir futbol takımının oyuncuları basınç 

değişiminden nasıl etkilenir.  

53.   –Sayfa 64 bilgi notunda gram (gr) değil sadece (g) olarak ifade edilmeli 

54.   – Sayfa 64 deki basınç deneyi çizimi net değil gri renkte olan ne?beyaz 

renkte olan ne? 

55.   - Sayfa 65 Etkinlik.3. madde. Hava kütleleri Dünyanın kendi çevresindeki 

hareketinden dolayı KYK de sağa (saat ibresi yönünde), GYK de sola doğru 

sapar. Doğrusu: Böyle bir sapma basınç merkezinin alçak veya yüksel olmasına 

göre değişiklik gösterir.  

 

56.   - Sayfa 66-67 Etkinlik örneklerindeki basınç haritaları, 71-74 teki etkinlik 

haritası bire bir başka kaynaklardan alınma.  

57.   -Sayfa 67. İki adet basınç haritası var. Haritada A ve Y harfleri yer alıyor. 

Haritanın altındaki soru şöyle: Haritada AB ve YB harfleri ne anlama 

gelmektedir? 

58.   – Sayfa 68 başlık Seyahat eden hava kütleleri: Rüzgarlar       rüzgarla hava 

kütlesi aynı şey değildir 

59.   – Sayfa 69 Top mermisi acaba o kadar gider mi?  

60.   – Sayfa 70 Rüzgar çeşitleri başlığı altında Rüzgar hızı rüzgar frekansı  hakim 

rüzgar yönü başlıkları var. 

61.   – Sayfa 70 Ekvatorla kutup noktaları arasındaki yaklaşık 100?C ısı farkı 

vardır  bu sıcaklık farkı olacaktı. Engebelerin rüzgarın hızını kestiğini ve 1000km 

hızla rüzgarlar esebileceği yazılmış   okyanuslarda hep fırtınalar esmesi gerekirdi 

o zaman   (30. ve 60. enlemlerdeki) basınç merkezleri de yok sayılmış.   

62.   – Sayfa 73 Sıcak yerel rüzgarlar başlığı altındaki yazıda “Karadeniz ve 

Akdenizdeki sıradağların denmiş”      Denizin içinde sıradağlar mı var? 

63.   - Sayfa 74 deki haritadaki rüzgarlardan kirvetz in yönü yanlış 

64.   – Sayfa 74 bulmaca nasıldır nasıl çözülür yazılmamış 

65.   - Sayfa 76 da tablodaki nem ifadesi artık gram  gr değil g olarak veriliyor. 

66.   – Sayfa 76 Yetişkin bir kayın ağacı, terleme yoluyla atmosfere bir günde 

yarım ton su vermektedir?  
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67.   –Sayfa 78 okuma metninin altındaki “bu kitap için hazırlanmıştır” yazısı 

olmamalı 

68.   – Sayfa 82-83  ve 84-85. sayfalardaki birebir hatalı alınmış harita Japonya 

çöl ikliminde gözüküyor. Hong Kong muson ikliminde anlatılıyor haritada Hong 

Kong un yeri muson ikliminde değil.  Ayrıca harita Güvender kitabından aynen 

hatalarıyla alınmış 

 

69.   – Sayfa 89 6. soru “Atmosferde görülen hava olaylarının ........................... 

süreli ortalamasıdır.”    Eksik soru 

70.   – Sayfa 89  soru 9  İklim hava olaylarının .... süreli ortalamasıdır. Hava 

olaylarının bir istatistiğidir.       acaba 

71.   – Sayfa 91 Soru 8, 9, 10, 11, 12 geçmiş yıllarda üniversite sınavlarında 

sorulmuş sorulardır. soruların ÖSYM’ye ait olduğu da belirtilmemiş. 

72.   - Sayfa 94 Alt taraftaki taşküre+Manto+Dış çekirdek+İç çekirdek kütler 

oranları toplandığı zaman % 100 olması gerekirken değer % 99,6  

73.   – Sayfa 95 Dünyanın içini gösteren çizim içindeki yazılar okunmuyor ve 

yazılar Türkçe değil 

74.   - Sayfa 96 Antarktika. Doğrusu: Antarktika  

75.   - Sayfa 97 Levha hareketleri ve sonuçları (en alttaki haritada) Amerika 

kıtasının hem kuzeyi hem de güneyi Kuzey Amerika Levhası olarak yazılmış. 

Avustralya levhası Avustralya olarak yazılmış  birde detaylı levhalar verilmiş. 

76.   –Sayfa 115'de "Dış kuvvetler kendi aralarında dört ana guruba ayrılır.Bunları 

aşağıdaki şemayı birlikte inceleyerek görelim."deniyor. Şemada ise dış kuvvetler 

üç ana guruptadır. 

77.   – Sayfa 119 da sağ üst köşedeki geniş tabanlı vadi resmi    yanlış 

78.   – Sayfa 123 kalıcı kar sınırlarının gösterildiği şekilde Gröndland yazılmış 

doğrusu Grönland 

79.   – Sayfa 125 heyelanda yamaç eğiminin artması denmiş.    Fazla olması 

denmeliydi 

80.   –Sayfa 126 ders dışı etkinliklerde kapağını   doğrusu kapağını  yazılacak 

81.   - Sayfa 128 çok karışık bir kavram haritası.  
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82.   - Sayfa 130 Ölçme ve değerlendirme. Çoktan seçmeli 5. soru. İllere ait 

grafiklerden episantr konumunda olanlarını soruyor ama ortada o illeri gösteren 

harita yok.  

83.   – Sayfa 130 boş bırakılan yerlerin doldurulması 11. soru da satır aşağı inmiş. 

84.   - Sayfa 131  12. soru yazım yanlışı akarsı. Doğrusu Akarsu  7. soruda 

Buzullaşma       Doğrusu Buzullaşma 

85.   – Sayfa 135  Örgütlenmeyi etkileyen doğal olayların incelenmesi          ? 

86.   – Sayfa 140  Maden kentleri resminde sadece iş makineleri var 

87.   - Sayfa 150 Kargın köyü yağış ve sıcaklık grafiği. İlgili grafik güney 

yarımkürede bir merkeze ait  

88.   - Sayfa 151 Kargın köyü nüfus grafiğinde Köy Nüfusu ifadesi grafiğin sağ alt 

köşesinde olmayacaktı.  

89.   – Sayfa 154 başlık “Türkiye’nin görünen yüzü”  

90.   – Sayfa 154 Türkiye çevresinin oluşum süreci haritaları birbirini tutmuyor. 

Son haritadaki çizim farklı   

91.   - Sayfa 156 Ayrıntısı belli olmayan iki adet Türkiye haritası.  

92.   - Sayfa 160 Birebir kullanılan resimler.  

93.   - Sayfa 161 Türkiye'nin Akarsu Havzaları haritasında Yeraltı drenajı ile dış 

drenaja bağlı olması muhtemel sahalar çok dikkatli bakılmasa renk yakınlığından 

dolayı ayırt edilemiyor.  

94.   – Sayfa 163 Obruk Platosunda görülen çok sayıdaki obruk Anadoluyu nazar 

boncuğu gibi süsler. 

95.   - Sayfa 163 Güvender kitabından alıntı  

96.   - Sayfa 164 Ölüdeniz Fethiye çok bulanık bir resim.  

97.   – sayfa 166 okuma metninin altındaki “Bu kitap için hazırlanmıştır” yazısı 

silinmeyi unutulmuş 

98.   - Sayfa 168 Türkiye Yıllık sıcaklık dağılışı haritası. Son derece bulanık 

yazıların okunmadığı bir harita. Bu yüzden etkinlik sorularını çözmek çok zor. 

99.   – sayfa 169 Temmuz ayında Kastamonu’nun sıcaklığı DİE’ye göre  20?C nin 

üzerindedir haritada 15 ?C 

100.   - Sayfa 172 Etkinlikler. Son derece küçük 4 adet harita 
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101.   – Sayfa 173 teki Rize ilinin yağış grafiğinde yıllık yağış miktarı 20.000 mm 

yi geçiyor 

102.   - Sayfa 173 Türkiye’nin üç iklim bölgesine ayrıldığı bir harita verilmiş. 

Sayfa 173 ve 174te her iklim bölgesindeki bir ile ait sıcaklık ve yağış grafiği 

verilmiş. Bu harita ve grafiklerden yararlanılarak o iklim bölgesinin yağış ve 

sıcaklık değerleri sorulmuş.   Rize bütün Karadenizin iklimini yansıtmaz, yada 

Konya bütün karasal iklimlerin özelliğimi yansıtmaz (Kars?) 

103.   – Sayfa 174 te Konya’nın yağış grafiğindeki yağış miktarı ekvatoral kuşağı 

geçiyor  

104.   - Sayfa 174 Antalya yağış ve sıcaklık grafiği Ekim Kasım aylarında sıcaklık 

eşit. 20?C (Santigrat Derece). Başka kaynaklarda kasım ayındaki ort. sıcaklık 

değerinin daha düşük olduğu.  

105.   - Sayfa 178 küçük ve net olmayan baskınında etkisiyle mevcut küçük 

yazıların birbirine girdiği iki harita. 

106.   - Sayfa 178 Size göre yerleşim yerinizdeki en olumlu değişme hangisidir?  

107.   – Sayfa 179 da son iki sorunun soru numarası da 5 olarak verilmiş. bu iki 

soru da geçmiş yıllarda üniversite sınavında sorulmuştur.  

108.   - Sayfa 184 Atlas dergisinden alınmış ve küçültülmüş dünya siyasi haritası. 

Fakat sadece siyasi harita olduğu belli. Ayrıca sorudaki dağlık alanlar ile ovalık 

alanlar arasında nasıl bir geçiş vardır ifadesi net olmayan bir ifade.  

109.   – Sayfa 185 Etkinlik 2. soru “Bölge sınırları ile idari sınırlar arasında bir 

ilişki vardır?”  soru bu 

110.   - Sayfa 186 Çizgi ölçekten iki tane var ve bunlar üst üste binmiş bir 

durumda.  

111.   – Sayfa 186 ders dışı etkinlikte Nato’ya katılan ülkelerin kitabın sonundaki 

dilsiz haritadan faydalanarak aynı renklerde boyayınız denmiş. Kitabın sonunda 

bir Dünya dilsiz haritası bulunmaktadır. Bu haritada yalnızca karaların sınırları 

bulunuyor. Hiçbir ülke sınırı yok.  

112.   - Sayfa 187 Nüfusun yoğun olduğu yerler. Ülkeler çok küçük, lejant tam net 

görülemiyor, okunamıyor 

113.   - Sayfa 196-197de etkinlik açık değil  ve çözmek özel bir yetenek istiyor 

ayrıca kelimelerdeki eşarp neyi ifade ediyor 
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114.   kitabın son sayfasındaki TÜRKİYE HARİTASI da hangi haritası  

 

115. 38-41 Geoit ifadesi Hayati DOĞANAY, İbrahim ATALAY, Reşat İZBIRAK 

gibi coğrafyacıların kitaplarında Geoid olarak geçiyor. Fakat kitabımızda bu ifade 

Geoit olarak verilmiş. Sadece birkaç tane ÖSS kitabında MEB Coğrafya 

Kitabındaki gibi kullanılmış 

Uzun bir zamandır bu kitap üzerinde çalışmış, emek verilmiş ve 

milyonlarca öğrencinin kullanacağı, ders kitabı olarak alternatifi olmayan ve 

bizzat MEB tarafından hazırlatılmış bir kitap. Bu sebeple sıfır hata ile piyasaya 

girmesi gerekiyordu. Çünkü yeni müfredat bu kadar hatayı kaldırmaz. 
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III. BÖLÜM 

GEZİ GÖZLEM YÖNTEMİ VE COĞRAFYA 

ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİĞER YÖNTEMLER 
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3.1. GEZİ GÖZLEM YÖNTEMİ 

3.1.1. Gezi gözlem nedir? 

Gezi-gözlem, belli eğitsel amaçları gerçekleştirmek için herhangi bir olayı, 

önceden hazırlanmış bir plân dahilinde incelemektir (Büyükkaragöz ve Çivi, 

1994). Bu inceleme sırasında izlenen yola ise gezi-gözlem yöntemi denilebilir. 

Coğrafya derslerinde teorik olarak işlenen konular çoğunlukla geziler sırasındaki 

incelemelerle pekiştirilmelidir (Gök & Girgin, 2001). Ancak, fazla zaman alması, 

maddi bir yük getirmesi ve daha başka nedenlerle bu yöntemin okullarda 

uygulanabilmesinin önünde ciddi engeller bulunmak-tadır. Bu engellere rağmen, 

bu yöntemden vazgeçilmemeli ve kısa mesafeli geziler düzenlenmelidir 

(Doğanay, 1993a). Uygulaması zor bile olsa gezi-gözlem yönteminin pek çok 

yararı vardır. Bu yararlar, okul çevre ilişkisinin gelişmesi, gözlem yapma 

yeteneğinin oluşması, insan ve doğal yaşama bakış açısının genişlemesi, 

öğrencinin birden fazla duyu organını kullanması, öğretim olayının daha etkili ve 

kolay olması, öğrenme için önem arz eden merak duygusunun geliştirilmesi, 

öğrencilerin bilgilerinin gelişmesi ve yeni ufuklar kazanmasıdır. (Gardner & 

Demirtaş & Doğanay, 1997; Gök & Gir-gin, 2001). 

Bu yöntemi kullanan öğrenci, sosyal hayatta da öğrenciliğini devam ettirir. 

Coğrafya ile ilgili kitaptan okuduklarını ve televizyondan izlediklerini, yaşam 

alanında da gözlemlemek ister. Öğrenci bakmayı değil, görmeyi öğrenir. Coğrafî 

yeryüzündeki olay ve varlıkların ayrıntılarına dikkat eder (Duruhan, 2002). 

Çünkü, coğrafyanın teorik yönü az, ama uygulamaya yönelik bulguları fazladır 

(Doğanay, 1993b). Okullarda, yakın çevreye yönelik yapılması düşünülen bir 

coğrafî gezide bitkilerin, nüfusun ve yerleşmenin dağılışı tespit edilebilir. Böylece 

çevre-insan ilişkisini kurarak sosyal ve davranışsal ufukların gelişmesi sağlanır. 

Sonuçta, gezi ve gözlem yöntemi coğrafya öğretimi ve öğrenci için faydalıdır. 

Ancak, bir geziye çıkmadan önce dikkatli bir plânlama yapılması gerekir. Bu 

plânlama; gezi bölgesi veya bölgeleri ile haritaların hazırlanması; geziye katılacak 

öğrencilerin velilerinden izin alınması; gezi sırasında kullanılacak araç ve 

gereçlerin temini; öğrencilere yönelik hazırlıkların tespit edilmesi (isimleri, 

kıyafetleri, gezi başkanları, sağlık durumları vb.), gezilecek yerlerde yeme-içme 

ve kalacak yerin önceden temin edilmesi; gezi boyunca, hangi gün nereye 
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varılacağı ve burada hangi konu veya sorunların gözlemleneceği, nerelerin ziyaret 

edileceğinin belirlenmesidir (İzbırak, 1969; Doğanay, 1993a). 

Gezi-gözlem yönteminin eğitim içinde uygulanmasının birtakım sınırlılıkları da 

bulunmaktadır. Bunlar: yasal sorumluluğunun fazla olması; disiplinin sorun haline 

gelebilmesi; uygun yer seçmenin zor olması; organizasyonun genellikle çok 

karmaşık bir hal alması; çok vakit alması; gruba eşlik edecek kişi yada kişilere 

ihtiyaç duyulmasıdır. Bütün bu nedenlerle geziyi düzenleyecek öğretmenlerin 

yasal yönden yapılacak düzenlemeleri iyi bilmesi, gezi için gerekli her 

organizasyonun önceden yapılması ve öğrencilerin uygulama anlamında 

öğrenilecek kavramları gezi sonrasında değerlendirmesi gerekmektedir. 

Gözlem-müşahede belli eğitsel amaçları gerçekleştirmek için, bir olay, 

nesne veya bir gerçeğin, niteliklerini tespit amacı ile dikkatli ve planlı şekilde 

incelenmesidir. Bu incelemeler sonucunda varılan yargılarda gözlemdir. Gezi ise 

herhangi bir amaç üzerine olay, nesne veya bir yeri görmek, gezmek için yapılan 

iştir. Gözlem, çocukta var olan inceleme ve araştırma yöneliminin öğretimde 

bilimsel biçim almasıdır. Gözlemin öğretimdeki rolü şu şekilde belirtilebilir. 

Öğrenciler doğrudan doğruya bilgi edinirler, bilimsel inceleme ve 

araştırmayla ilgili birtakım temel beceri kazanırlar, soyut olarak öğrendikleriyle 

somut durumlar arasında ilişkiler kurarlar. Gözleme üniteler işlenirken ünitelere 

paralel olarak başvurulmalıdır. Böylece konuların içeriği daha kalıcı bilgi olarak 

nitelik kazanır. Gözlem, birçok bilim dalında başvurulan yöntemlerin başında 

gelir. Gerek fen bilimlerinde (fizik, kimya, biyoloji) ve gerekse sosyal bilimlerde 

(tarih, coğrafya, sosyoloji) kullanılan bilimsel metodolojik yaklaşımlardan biridir. 

Ortaçağda duyulardan geçen her şeyin karışık ve yanlış olacağına inanıldığı 

için tabiattaki varlık ve olaylarla ilgili gözlem yaptırılmaz sadece kitaplardan 

öğretilirdi. 

Zamanla; özellikle 17. yy.'da J.A Comenius, deney ve gözlem çalışmalarına 

önem verilmesi, olgular incelendikten sonra düşünmeye yer verilmesi gerektiğine 

dikkat çekmiştir. 18.yy'da J.J.Rousseau ve Pestalozzi'nin çabalarıyla gözlem 

eğitime kazandırılmış ve okullara girmeye başlamıştır. 
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Günümüzde gözlem artık bütün eğitim kurumlarında okutulan bilim 

dallarının hemen hemen hepsinde kullanılmaktadır. Buraya kadar gözlem üzerinde 

durduksa da gözlemi bilimsel manadaki geziden ayırt edemeyiz. 

Gezi ve gözlem iç içe girmiş bir bütünü ifade eder. Zaten okullarda organize 

edilen gözleme ilişkin geziye gözlem gezisi adı verilmektedir. 

Böylece gezi-gözlem yöntemi ortaya çıkmıştır. Çünkü olay ve nesneleri 

yerinde gözlemek için mutlaka gidilecek mekanlara gezi düzenlenmelidir. Burada 

sadece gezi ve gözlemin kavram olarak tanımını yapmaya çalıştık, metod olarak 

gezi-gözlemin ne olduğu ve önemi hakkındaki bilgiler bir sonraki konularda ele 

alınacaktır. 

3.1.2. Gezi-Gözlem Metodu ve Coğrafya'da Gezi-Gözlemin Önemi 

Bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi gözlem, belli eğitsel amaçları 

gerçekleştirmek için bir olayı, nesneyi, önceden hazırlanmış olan bir plan 

çerçevesinde incelemek demektir. Olayları ve nesneleri gözlemek, bu mekanlara 

gitmek ve görmek için yapılan işe de gezi diyoruz. 

Gezi ve gözlemin bir bütün olduğu, bilimsel manada yapılacak çalışmalarda 

birlikte yürütülmesi fikrini savunan eğitimciler böylece gözlemi ve geziyi bir 

bilimsel metodolojik yaklaşım olarak kullanmaya başladılar. 

Günümüzde sadece bir gözlem kavramından veya gezi kavramından değil 

de artık gezi-gözlemden yani gezi-gözlem metodundan bahsedilmektedir. Bugün 

eğitim ve öğretimde en çok kullanılan öğretim metodlarının başında gezi-gözlem 

metodu da gelmektedir. Hem fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerinde, hem de 

coğrafya, tarih, sosyoloji gibi sosyal bilimlerde gezi-gözlem metodu sıkça 

kullanılmaktadır. Ancak en çok ve sımsıkı bir şekilde gezi-gözleme bağlı ilim 

hangisidir denilse akla ilk coğrafya gelir. Gezi-gözlem coğrafya'da daha çok 

uygulanmaktadır. Coğrafya'daki saha etütleri ve çalışmaları coğrafi metodoloji 

açısından gözlem metodunun sahada uygulanmasından başka bir şey değildir. 

Fen bilimlerindeki deney-gözlem faaliyetlerinin (laboratuarda) yerini 

coğrafya araştırmalarında, bir bölge biriminde (coğrafi çevre) ve arazide yapılan 

gezi-gözlem alır. Bu nedenle de seyahat (gezi) coğrafyacı için temel karakteristik 

bir özelliktir. Zaten coğrafyada gözlem seçilen araştırma bölgesinde uygulanır. 



61 
 

Bunun için araştırma bölgesine gezi yapılmalıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki 

coğrafyacının laboratuarı fen bilimlerine göre çok daha geniş alanlara sahiptir. 

Bundan dolayı coğrafya için gözlem metodu, gezi-gözlem metodu şeklinde 

kullanılırsa amaca daha uygun düşen bir belirleme yapılmış olur. 

Gezi-gözlem öğrencilerin eşya, olay ve varlıkların doğrudan kendilerinden 

bilgi edinmelerini ve onların bilimsel bir araştırmayla ilgili temel becerileri 

kazanmalarını sağlayan etkili bir öğretim metodudur. 

Bu nedenle okullarda mümkün olduğu kadar çok yer verilmesinde yarar 

vardır. Buna karşılık hemen her derste gözlem yapılmasını sağlayacak pek çok 

fırsatlar olduğu halde bu metod ihmal edilmektedir. Halbuki gözlem çocukta var 

olan inceleme ve araştırma yöneliminin öğretimde bilimsel bir biçim almasıdır. 

Bu bakımdan öğretmen gözlem yapılmasını gerektiren konuları kitaplardan 

okutarak ya da konuşarak değil, mutlaka gezi gözlem metoduna yer vererek 

öğretmelidir. Gezi-gözlem metodunun öğretimde uygulanmasının birçok yararı 

vardır. (Doganay, 1993) 

Bunları kısaca açıklarsak;- Öğrencilerin eşya, olay ve varlıkların doğrudan 

kendilerinden bilgi edinmelerini sağlar. 

—Öğrenciler yakın ve uzak çevrelerini daha iyi tanıma imkanını elde 

ederler. 

—Ders konularının ele alınmasında çevredeki çeşitli kaynaklardan 

yararlanılmasına fırsat verir. 

—Daha çok duyu organının öğrenmeye katılmasını sağlar. 

—Öğrencilere bilimsel araştırma ve incelemeyle ilgili temel becerileri 

kazandırır. 

—Öğrencilere gerçek ve hayati bilgiler kazandırır. 

—Öğrencilerin iyi bir gözlemci olmalarını sağlar. 

—Öğrencilere yurt ve çevre sevgisini kazandırır. 

Şüphesiz gezi-gözlem metodunun coğrafya'da çok önemli bir yeri vardır. 

Gerek yüksek öğrenim düzeyindeki coğrafya eğitiminde ve gerekse orta öğretim 

düzeyindeki coğrafya eğitiminde gezi-gözlem metodunun kullanılması şarttır. 

Coğrafya'nın araştırma sahasının yeryüzü olduğu göz önüne alınırsa, olayların, 
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nesnelerin oluşum, gelişim ve değişimlerini yerinde incelemek gerekliliği ortaya 

çıkar. Buna göre olayların cereyan ettiği sahalara gidilmesi ve incelenmesi esastır. 

İmkanlar ölçüsünde üniversitelerimizin coğrafya bölümlerinde bu metod 

zaman zaman uygulanmaktaysa da yetersizdir. Ancak ülkemizde orta öğretimde 

coğrafya eğitiminde bu metod maalesef istenilen düzeyde kullanılmamaktadır. 

Bizce, şartlar dahilinde yeri ve zamanı geldiğinde bu metoda başvurulması 

kesinlikle coğrafya eğitimi açısından büyük yararlara neden olacaktır. 

3.1.3. Gözlem Çeşitleri 

Yapılış Şekillerine Göre: 

a)Hazırlayıcı gözlem: Öğrenciyi derse konuya hazırlama amacını güder. 

(Konunun öğretimine girmeden önce sınıfa bir resim, bir film gösterilmesi ve 

getirilmesi) 

b)Tamamlayıcı, uygulayıcı, değerlendirici gözlem: Konu açıklandıktan 

sonra öğrenci gözleme sevk edilir. 

c)Ders esnasında gözlem: Ders esnasında hem gözlem yapılır, hem de konu 

açıklanır. Örneğin haritada bir şeyin gösterilmesi veya havanın durumu ile ilgili 

kısa bir gözlem. 

Yapıldığı Yere Göre Gözlem: 

a)Okul dışında, tabi çevrede yapılan gözlem: Okul dışında yakın veya uzak 

çevreye yapılan gezileri esas alan gözlemdir. 

b)Okulda, sınıfla ya da kültürel çevrede yapılan gözlem; Bahçede, sınıfla, 

havada, gözlem istasyonunda yapılabilir. 

.Mevcuda Göre Gözlem: 

a)Sınıfça gözlem: Tamamen öğretmenin rehberliğinde, bir sınıfın katıldığı 

gözlemdir. 

b)Grupça gözlem: Sınıf ilgi gruplarına ayrılır. Gruplar gözlemlerini rapor 

haline getirir, rapor sınıfça değerlendirilir. 

c)Ferdi gözlem: Tek tek öğrencilerin kendi kendilerine okulda veya evinde 

yapması halidir. Bu gözlemlerin öğretmenin rehberliği altında planlaması, rapor 

halinde getirilmesi, raporların sınıfça değerlendirilmesi yapılır. 

Süreye Göre Gözlem: 
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a)Sürekli gözlem: Olayın başından sonuna kadar aralıksız gözlenmesi ve 

sonucunun belirlenmesidir. Güneş tutulmasını gözlemek. 

b)Süreksiz gözlem: Olup geçiveren, bir anlık olayların ya da fazla 

değişmeyen maddelerin kısa bir sürede gözlenmesi. 

c)Periyodik gözlem: Olay ve oluşumların belli aralıklarla gözlenmesi 

şeklinde yürütülen gözlemdir. Bir tahıl ürününün ekimden hasadına kadar belli 

aralıklarla gözlemlenmesi. 

Gezi-gözlem genellikle ünite ya da konu işlenirken ona paralel olarak 

yapılmalıdır. Yani gözlemle teorik bilgi yan yana yürütülmeli, konu işlenirken 

gözleme öncelik verilebilir, gerekliyse gezi yapılabilir.  (Büyükkaragöz, 1934) 

Bazı konularda hemen, gezi-gözlem yapabilmek imkanı bulunmayabilir. Böyle 

durumlarda ders önce sınıfla işlenir sonra uygun bir zamanda gözlem veya gezi 

yapılır. Örneğin iklim ünitesi işlenirken hava durumu konulan sınıfta işlenir. Bu 

konularla ilgili özellikler oluştuğu anda gözleme ve geziye başvurulabilir. 

3.1.4. Ortaöğretim Coğrafya Eğitiminde Gezi-Gözlem Metodunun 

Uygulanması 

Coğrafya eğitiminde ve coğrafya araştırmalarında gezi-gözlem metodunun 

önemli bir yeri olduğunu bütün coğrafyacılar kabul ederler. Şüphesiz Akademik 

düzeyde coğrafi araştırmaların yapıldığı yüksek öğretimde gezi-gözlem, bilgiye 

ulaşmada ve veri toplamada esas oluşturur. 

Akademik coğrafya araştırmalarının esasını oluşturan bu metod, şartlar ve 

imkânlar ölçüsünde ortaöğretim coğrafya eğitiminde de uygulanmalıdır. Geziler 

tertip edilirken, çeşitli coğrafi olayların sahada nasıl tanıtılacağı ve nasıl 

değerlendirebileceği belirtilmelidir. Bunun için öncelikle gezi-gözlemin öğretim 

etkinliklerine bağlı bir ihtiyaçtan doğması gerekir. İhtiyaçtan doğmayan amacı 

öğrenciler tarafından açık ve iyi bir biçimde anlaşılmayan geziler eğitimde çok az 

yarar sağlayacaktır. 

Gezi-gözleme başvuracak öğretmen önce bir hazırlık yapmalıdır. Gezilecek 

sahanın coğrafi yönden amacı saptanmalı gözlem yapılacak noktaları önceden 

görmeli bunlarla ilgili gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. 

Orta öğretim öğrencileri fizik özellikleri ile anlama-kavrama bakımından 

kısaca fiziki ve psikolojik özellikler bakımından henüz tam olarak üniversite 



64 
 

öğrencisi seviyesinde olmadığına göre coğrafya öğretmeni daha dikkatli olmalıdır. 

Gezi-gözlem için her türlü şartlan, imkanları değerlendirmeli, bu konuda oldukça 

titiz davranmalıdır. Çünkü geziye katılacak öğrencilerin sahip olduğu özellikler 

öğretmene büyük sorumluluklar yüklemektedir. 

Akademik coğrafya araştırmalarının aksine ortaöğretimde bu metod kısa 

süreli ve yakın çevre gezileri şeklinde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu öğretim 

basamağındaki grup uzun süreli ve uzak mesafe gezilerine birçok sebepten dolayı 

katılamaz. (Garipağaoğlu, 2001) Özellikle bu çağdaki öğrencilere, coğrafyaya ait 

olayları veya olayların sonuçlarını yerinde gözlemlemek asıl amaçların başında 

gelir. Bunun için coğrafya öğretmeni yıllık müfredatı dikkate alarak yıllık planda 

yazacağı metodlar arasına gezi-gözlem metodunu da yazmalıdır. 

Böylece hangi ders konusu işlenirken ve ne zaman geziye gidileceği 

önceden belirlenmiş olur. Öğretmen önceden hazırladığı için zamanı geldiğinde 

plan doğrultusunda hareket eder. Ortaöğretim öğrencilerinin bilgi düzeyleri, 

ilgileri, ekonomik durumları ve yaşlan göz önüne alınarak bu gezilerin kısa süreli 

ve yakın çevre gezileri şeklinde düzenlenmesi yerinde olur. 

Öğretmen bu durumu kesinlikle düşünerek gezi-gözlemi uygulamalıdır. 

Aksi durumda uzun süreli ve uzak çevre gezileri bu yaş grubu için olumsuz 

neticeler alınmasına neden olabilir. Zamanımızda özellikle ortaöğretim 

kurumlarında yapılan gezilerin birçoğu amaca uygun yapılmamaktadır. O halde 

ortaöğretimde daha verimli ve amaca uygun geziler kısa süreli ve yakın çevreye 

yapılarak gerçekleştirilmelidir. Fazla zaman almayan (birkaç saatlik veya günlük) 

ve okul çevresindeki hatta okulun bulunduğu şehirdeki sanayi tesislerine, turistik 

çekim merkezlerine, müze, sanat eserlerine, birçok coğrafi ünitelere gezi-gözlem 

yapılabilir. 

Bu tür bir geziye ortaöğretim öğrencileri zorunlu nedenlerden dolayı az 

sayıda katılsa bile, bunlardan ilerde yükseköğretime devam edecekler daha 

ortaöğretim yıllarında birçok bilim dalının en önemli araştırma metodu olan gezi-

gözlemin farkına varmış olacaklar. 

Yapılan veya gerçekleştirilen coğrafi geziler coğrafya dersine olan ilgiyi 

kamçılar. Öğrenciye veya öğrenene daha geniş bakış açısı sağlayarak öğrencilerin 

bilgilerini geliştirir. Öğrenmekte zorlandıkları bazı coğrafya konularını gezi-
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gözlemle rahatlıkla öğrenirler. Öğrencilerde gözlem yapma fikri yerleşir ve çevre-

insan, tabii olaylar arasında ilişki kurma düşüncelerinde köklü gelişmeler sağlanır. 

3.1.4.1. Gezi-Gözlemin Plan, Program ve Hazırlıklar Safhası 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin plansız ve programsız yürütülmeyeceği 

gibi gezi-gözlem plan ve program hazırlığı yapılmadan yürütülemez. Her gezi-

gözlem öncesi muhakkak bir hazırlık yapılması şarttır. 

Planlama aşamasında ilk olarak detaylı bir kontrol listesi yapmak önemlidir 

Öğretmen böyle bir hazırlık yapmadan gezi-gözleme başvurursa iyi neticeler 

almayabilir. Coğrafya öğretmeni amaca uygun, başarılı bir gezi-gözlem yapmak 

istiyorsa aşağıdaki hususlara hassasiyetle uymalıdır. 

1.Yapılacak gezi-gözlemde coğrafi düşüncenin hakim kılınması ilk amaç 

olmalıdır. 

2.Gezi-gözlemin yeri özenle gezilecek bir şekilde seçilmelidir. Her gezinin 

bir amacı olmalıdır. 

Gezinin amacı, coğrafya derslerinde öğretilen konulara göre değişmektedir. 

Konuya uygun olarak gezi yeri seçilmemişse gezi ve gözlem ile istediğimiz amaca 

ulaşamayız. 

3.Planlamanın önemine varılmalıdır. Gezi-gözlemin düzenleneceği yerler, 

incelenecek konular ve zaman gibi unsurların plan için ehemmiyeti 

düşünülmelidir. 

4.Ayrıntılı bir şekilde gezi planı yapılmalı, plan örneği öğrenci velilerine 

verilmelidir. 

Bu planlarda; 

—Öğrencilere gezi bölge veya bölgelerinin adları 

—Geziye hangi gün ve saatte gidileceği, ne zaman dönüleceği 

—Geziye kaç öğretmen, idareci ve öğrencinin katılacağı 

—Nerelerde hangi amaçla (yemek, dinlenmek, alışveriş vb) durulacağı 

—Hangi makamlardan izin alınıldığı belirtilmelidir. 

 

5.Coğrafya öğretmeni, zümre öğretmenlerle işbirliği yapmalı hatta tarih ve 

rehber öğretmenlerinden yardım istemelidir. 
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6.Yapılacak gezi için, yasal sorumluluklar olduğunu düşünerek hareket 

edilmeli, okul idaresi, yetkili mülki amirler ve öğrenci velilerinden izin 

alınmalıdır. 

7.Gezi yapılacak yerler, güzergahlar, gidilecek kurum ve kuruluşların adlan 

öğrencilere duyurulmalıdır. Bu duyurular okul ilan panosuna aşılmalıdır. 

8.Gidilecek merkezlerin, kurum ve kuruluşların yetkili amirlerinden 

önceden okul yönetimi aracılığıyla   resmi yazılar yazılarak izin alınmalıdır. 

9.Gezi-gözlem planı ve geziye katılan öğrenci öğretmen listesi okuldan 

ayrılmadan önce okul idaresine teslim edilmelidir. 

10.Öğrencilerin giyimden kuşamına kadar yapacakları hazırlıklar, gezi-

gözlem için yanlarıma almaları gereken, ihtiyaç duyacakları malzemeler sık sık 

öğrencilere açıklanmalıdır. 

11.Nerede hangi öğretim etkinliğinin yapılacağı düşünülerek hangi araç 

gereçlerin (gezi defteri, pusula, haritalar, f. makinesi vb) kullanılacağına karar 

verilmeli ve bu araç-gereçler temin edilmelidir. 

12.Gezide uyulması gereken kurallar öğrenciye açıklanmalıdır. Çünkü 

öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda dağılmaları gibi disiplinsiz davranışlar, 

programın aksamasına ve dolayısıyla gezinin amacına ulaşamamasına neden olur. 

Eğer gezi öncesi hazırlık sınıfta planlanırsa 

3.1.4.2. Gezi-gözlemin Uygulama Safhası 

Gezi-gözlemin uygulama safhası, gezinin başlangıcından sonuçlandırıldığı 

ana kadar geçen süreyi kapsar. (Garipağaoğlu, 2001) Dikkatli bir planlama 

aşaması uygulama aşamasını kolaylaştırır. 

Geziye çıkma, gidilecek yerlere uğrama, inceleme ve gözlem yapma, olay 

ve nesneleri yerinde görme ve tekrar dönüş aşamaları gezi-gözlemin uygulama 

safhası sırasında yapılır. Gezi-gözlem için iyi bir planlama ve hazırlık aşamasının 

gerekliliği üzerinde durmuştuk. 

Böyle bir hazırlık safhasından sonra uygulama safhası da son derece 

titizlikle devam ettirilmelidir. Uygulama safhası gezi-gözlemin en uzun ve en 

önemli safhasıdır. Gezi-gözlemin asıl amacının gerçekleştirildiği, öğretme 

etkinliklerinin en yoğun olduğu aşamadır. Başarılı ve amaca uygun yürütülüp 

sonuçlandırılmış uygulama safhası gezi-gözlemin olumlu neticelenmesini sağlar. 
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Böylece öğretmen yaptığı ve uğraştığı çalışmaların sonuçlarını alır. Uygulama 

safhası uzun bir zaman dilimini kapsadığından (yakın çevre gezileri hariç) 

sorumlu olan öğretmene büyük görevler düşer. (Garipağaoğlu, 2001) 

Gezinin planlanan şekilde ve zamanında devamı ve herhangi bir güçlükle 

karşılaşmamak için gezi sorumlusu öğretmen daha dikkatli olmalı ve 

sorumluluğunu düşünerek hareket etmelidir. 

Üniversite çağındaki öğrencilerle yapılan gezi-gözlem bu yaş grubunun 

özellikleri nedeniyle daha rahat yürütülebilirken orta öğrenim gören öğrencilerle 

yapılan gezi-gözlemin zorlukları vardır. Coğrafya öğretmeni bu noktaya dikkat 

ederek öğrencilerle yakından ilgilenmeli, herhangi bir sorun yaşamaması için 

önceden mutlaka tedbir almalıdır. Gezi-gözlemin uygulama safhasında aşağıdaki 

şu esaslara uyulmalıdır. 

1. Öğrenci grubunun konumu bazı muhtemel disiplinsiz davranışlara sebep 

olacağı ve karşılaşılacak beklenmedik sorunları dikkate alınarak, gezi-gözlem 

süresi boyunca grubun başkanlığını coğrafya öğretmenlerinden en tecrübeli olanı 

özellikle gezi-gözlem konusunda yeterli bilgiye sahip olanı üstlenmelidir. Gezi 

yürütme tek kişi tarafından olmalıdır. Bu da muhtemel bir yetki kargaşasını 

önlemiş olur. Bütün öğretmen ve öğrenciler grup başkanına uymak 

durumundadırlar. Gezi hareketi tek kişi tarafından yönetilmeli ve 

yönlendirilmelidir. 

2.Gezi sırasında durulacak noktalarda öğretmenler araçlardan önce inmeli 

ve öğrencilerin düzenli bir şekilde inmelerini, gezmelerini ve araçlara dönmelerini 

sağlamalıdır. Özelliklede kalkış konularında öğrenciler tek tek kontrol edilerek 

gruptan ayrılan veya gruba katılmayan öğrenciler mutlaka takip edilmelidir. 

3.Gezi sırasında özellikle temel ihtiyaçların sağlanmasına özenle dikkat 

edilmelidir. Yemek ihtiyacının nerede ve ne şekilde karşılanacağı önemlidir. 

Yerleşmelerin bulunduğu bir sahada beslenme ihtiyacı topluca ve rahatlıkla 

sağlanabilir, ancak arazide iken araçlara mutlaka yiyecek ve içecek maddeleri 

alınılmalıdır. Öğrencilerin sağlığı da düşünülerek yiyecek ve içecekler 

seçilmelidir. 

4.Öğrenciler konaklama ve mola yerlerinde serbest bırakılırken toplanma 

yeri ve saati kesin bir şekilde belirlenmelidir. Bu konuda öğrencilere gerekli 



68 
 

uyarılar yapılmalıdır. Öğrenci grubunun konaklama ve mola yerlerinde disiplinsiz 

davranışlara kaçması engellenmeli ve mekanların temiz tutularak çevreye zarar 

vermeden kurallara uymaları sağlanmalıdır. 

5.Gezi-gözlemin amacına uyması, öğrenci grubunun disiplinli ve uyumlu 

davranış biçimi ile paralellik gösteril-. Ne kadar sorunsuz ve uyumlu gezi olursa, 

amaca o kadar yaklaşılır. Bunun için gezi başkam uyulması gereken kuralları sert 

ve kırıcı olmadan sık sık hatırlatmalı, uymayanları etkili bir şekilde uyarmalıdır. 

6.Planlama aşamasında belirtilen nokta, kurum kuruluş ve arazilerde 

öğretmen konuları açık, sade bir dille anlatmalı, öğrenci grubunu sıkmadan 

onların seviyesine inerek açıklamalarda bulunmalıdır. Bu bilgilerin öğrenciler 

tarafından not almaları sağlanır. Resim, slayt çekimleri yapılmalıdır. Gözlem ve 

inceleme sırasında öğrencilerin görüşlerini belirtmelerine ve soru sormalarına 

zaman ayrılmalıdır. 

7.Gezi boyunca öğretmen öğrencilerle yakından ilgilenmeli, sorunlarını 

çözmeli, sağlık durumlarıyla ilgilenmelidir. Öğrencilerin her türlü 

sorumluluklarını üstlenerek dikkatli hareket etmelidir 

3.1.4.3. Gezi-Gözlemin Sonuç Safhası 

Her etkinliğin bir sonuç, değerlendirme aşaması olduğu gibi gezi-gözlem 

uygulamasının da bir sonuç safhası vardır. Gezi öncesi yapılan hazırlıklar ve amaç 

doğrultusunda hazırlanan planla birlikte yürütülen gezi-gözlem uygulaması 

bittikten sonra yapılacak etkinlikler bitmiş sayılmaz. 

Gezi-gözlemde sonuç safhası gözlem ve araştırma sonrasında yapılacak 

işleri kapsamaktadır. Bu safhada gezi-gözlem sonucunda elde edilen bilgiler, 

tecrübeler değerlendirilir. Gezi grubunun edindikleri bilgiler, kazandıkları 

tecrübeler, toplanan veriler bir araya getirilerek bir rapor hazırlanır. Bu raporun iyi 

bir şekilde hazırlanması için öğrenciler grup çalışması yöntemiyle gruplara ayrılır. 

Gruplara gezi sonucuna ilişkin ödev verilir. Her grup kendi fikir ve görüşlerini bir 

ödev niteliğinde öğretmene sunar. Bu çalışmalar sonucunda sınıfta gruplardan 

alınan her bir ödev değerlendirilir, tartışılır ve bir tek rapor haline getirilir. 

Coğrafya öğretmeni de geziye katılarak zümre öğretmenler ve diğer öğretmenlerle 

birlikte bir sonuç raporu hazırlar. (Garipağaoğlu,2001) 
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Sonuç safhasında yapılan değerlendirmelerden elde edilen raporların 

örneklerinden biri coğrafya öğretmeninde kalırken bir örneği de okul yönetimine 

sunulur. Gezi-gözlem sonucunda, sınıfta öğretmen tarafından bir genel 

değerlendirme yapılır. Öğretmen elde edilen bilgilerin kazanılıp kazanılmadığını 

öğrencilere bir yazılı sınav uygulayarak öğrenebilir. Gezi-gözlem sonucunda 

kısaca şunlar yapılabilir: 

1.Gezide elde edilen bilgiler, izlenimler, kazanılan tecrübeler, gezi 

sonrasında mutlaka tartışılmalıdır. 

2.Gezi sonucuna ilişkin ödevler, öğrencilere hazırlatılmalıdır. 

3.Gezi sonucu bir rapor haline getirilmelidir. Raporun bir örneği okul 

yönetimine sunulmalıdır. 

4.Öğretmen tarafından sınıfta geziye ilişkin bir değerlendirme yapılmalıdır. 

5.Öğretme ve öğrenme etkinliklerinde hedeflenen amaçlara ulaşılıp 

ulaşılmadığı öğretmen tarafından sınıfta yapılacak bir değerlendirme sınavıyla 

tespit edilmelidir. 

Okulun sosyal görevi bence çocuğa kültürel değerleri planlı ve programlı bir 

şekilde aktarmaktır. Okul bu görevini yerine getirirken hem kültürü korur hem de 

değiştirir. Kültürün zamana uyumluluğu da bu şekilde sağlanmış olacaktır. 

Okulun politik görevi ise yetiştirdiği öğrencilerin devlet sistemine bağlılık 

göstermesi ve liderlik özelliği olan öğrencilerin seçilip eğitilmesidir. Okulun 

ekonomik görevi ise ekonomiler için gerekli olan beyin ve insan gücü 

gereksinimini karşılamaktadır. Okulun bu sorumluluğunu yerine getirebilmesi, 

önce eğitimi bir yatırım olarak görmesine sonra bu yatırımın ülkedeki yetenek 

kaynaklarından en çok faydalanacak biçimde yapılanmasına bağlıdır. 

Akyüz'e (1991) göre okulun fonksiyonlarını şu ana başlıklar altında 

sıralamak mümkündür. 

1.İnsanlık şuurunu uyandırması 

2.Bireyi geliştirmesi 

3.Sosyal şahsiyet ve iyi bir vatandaş yaratma fonksiyonu 

4.Ekonomik fonksiyonu 

5.Okulun mesleki fonksiyonu. 
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3.2.COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİĞER YÖNTEMLER 

3.2.1. Anlatım Yöntemi 

Anlatım, öğretmenin bilgilerini, pasif bir şekilde oturarak dinleyen 

öğrencilere otokratik bir biçimde ilettiği geleneksel yöntemdir (Küçükahmet, 

1997). Öğretmenlerin en çok kullandıkları yöntemlerden biridir. Sunuş yolu 

stratejisi dikkate alındığında, ona uygun yöntem de genellikle düz anlatım olabilir. 

Çünkü bu yöntemle bilişsel alanın bilgi, duyuşsal alanın alma ve tepkide bulunma, 

devinişsel alanında uyarılma basamağındaki davranışları kazandırabilir. Bu 

yöntemin başarılı olabilmesi için öğrenci ve içerik analizinin iyi yapılması 

gerekmektedir (Sönmez, 2004). 

Anlatım yöntemi geçmişte ve günümüzde çok kullanılan öğretim 

yöntemlerinin başında gelir. Bu yöntemin yanlış ve sık kullanılmasına yöne-lik 

birçok eleştiri bulunmakla birlikte, güncelliğini korumaktadır (Erden, Tarihsiz). 

Modern öğretimde anlatıma pek fazla yer verilmemekle birlikte, yine de 

öğretmenler her konuda bu yöntemden belli ölçüde yararlanma gereği 

duymaktadır (Küçükahmet, 1997). Giriş yaparken, konuyu özetlerken, açıklarken 

ve bilgi verirken bu yöntem kullanılabilir (Barth & Demirtaş, 1997). Önemli olan 

anlatım yönteminin yerinin ve süresinin iyi seçimidir. Öğretmen, eğitim ve 

öğretim etkinlikleri içinde anlatımı kullanırken öğretimin merkezinde öğrencinin 

olmasına dikkat etmeli ve kendisi öğrencilerin gerisinde anlatıma katılmalıdır. 

Yanlış, belli kural, plân ve uygulamalara dikkat edilmediğinde verimsiz ve etkisiz 

olan bu yöntem öğretmen tarafından verimli ve etkili kullandığında birçok yarar 

sağlayabilir. Bu yararlar: aynı anda çok sayıda öğrenciye bilgi aktarması; 

öğrencilere kısa zamanda oldukça ayrıntılı ve kapsamlı bilgi vermesi; öğrencilere 

belli bir konuyla ilgili organize bir görüş kazandırması; öğrencilere hem dinleme 

hem de not alma becerisi kazandırmasıdır ( Beydoğan, Tarihsiz). 

Öte yandan öğretmen anlatım yönteminde belli bir plâna göre hareket 

etmek zorunda olduğu için bu yöntemin sınırlılıkları ortaya çıkacaktır. Bu 

sınırlılıklar: uzun ve sık sık tekrar edilen bir anlatımın kolayca sıkıcı bir hale 

gelmesi; öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemesinin güçleşmesi; öğrencilerin 

çok pasif olması ve bireysel olarak tanımanın zorlaşması; öğretim sırasında 

öğrencilere soru sorma izni verilmediği için geri bildirimi ortadan kaldırması ve 
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eksik iletişime neden olması; duygusal tutumlar ve psikomotor öğrenmenin çok 

ender oluşması; öğrenci aktif olarak öğrenmeye katılmadığı için yüksek seviyeli 

bilişsel öğrenmenin olmamasıdır (Küçükahmet, 1997). 

Yukarıda belirtilen sınırlılıklar nedeniyle öğretmen-öğrenci etkileşiminde 

zayıflama olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin coğrafyaya yönelik merak 

düzeylerinin tespit edilmesi ve bu alandaki bilgilerin kullanılabilir düze-ye 

getirilmesi için materyal kullanımı gereklidir. Ancak sürekli materyal kullanımı 

da öğrencinin öğrenme zihninin açık olmasını bir süre sağlayacaktır. Anlatım 

yöntemi sırasında ilgi azaldığında fıkra anlatılmalı ve öğrencilere isimleri 

söylenerek övücü espriler yapılmalıdır. Öğretmen ses düzeyini monoton 

kullanmamalı ve konunun içeriğini dikkate alarak vurgu yapmalıdır. Örneğin; 

Ordu’da fındığın yetiştiğini ifade ederken fındık kelimesini ve Ordu ilini 

vurgulamalı ve tahtaya yazmalıdır. Yine horst, graben, fay, uzay, gezegenler gibi 

öğretilmesi zor olan coğrafî terimler için açık ve net ifadeler kullanılmalı, bunlar 

şekil, fotoğraf ve slaytlarla desteklenmelidir. 

3.2.2. Soru Cevap Yöntemi 

Soru-cevap, öğrencinin sahip olduğu bilgilerin hatırlatılması ve 

öğretmenin verdiği bilgilerin analizi, bütünleştirilmesi ve değerlendirmesi 

biçiminde kullanılan etkin bir yöntemdir. Uzun bir geçmişe sahip olan ve filozof 

Sokrates’e atfen “Sokrates Tekniği” diye de bilinen soru-cevap yöntemi; öğretmen 

tarafından hazırlanmış soruların, öğrencilere sorulması ve alınan cevapların 

değerlendirilmesi esasına dayanır (Demircioğlu, 2003). Buradaki amaç, 

öğrencinin dikkatini bir noktaya çekmek, yaşantılarla yüz yüze getirmek, duygu 

ve düşüncelerini temellendirmelerine katkı sağlamaktır. Böylece öğretim 

sürecinde öğretmen, öğrencinin zihinsel işlevini formlaştırmış olur 

(Beydoğan,Tarihsiz). Soru-cevap yöntemi coğrafya dersleri içindeki bütün 

konularda kullanılabilir. Bu yöntemin başlıca yararları: öğrencinin öğrendiği 

davranışları göstermesi; öğrencinin derse aktif katılması; öğrenciye düşünme ve 

araştırma alışkanlığı kazandırması; dersi monotonluktan kurtararak öğrenmeyi 

motive etmesi; önemli konular üzerine öğrencinin dikkatinin çekilmesidir (Karch 

& Estabrooke, 1963). Ayrıca öğrenci grupta kendini ger-çekleştirme fırsatı bulur 

ve utangaçlığı gider (Duruhan, 2001). 
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Öğretmen anlattığı konunun anlaşılma düzeyini ve öğrenci dikkatini, ilgi 

alanlarının belirlenmesini ve kontrolünü kolaylıkla sağlamalıdır. Sorulacak sorular 

dikkatli seçilmeli ve öğrencinin yaratıcılık, düşünme ve bilgi düzeylerini ölçmeye 

yönelik olmalıdır. İşlenen konuda, öğrenciler tarafından mutlaka anlaşılması 

gereken temel görüş ve bilgiler soru olarak hazırlanacağı gibi, bu temel görüş ve 

bilgilerin uygulanmasına dönük sorular da olabilir (Doğanay, 2002). Öğretmen, 

öğrencilerin farklı yönlerini keşfedecek ve geliştirebilecek soru çeşitlerine 

yönelebilir. Öğretmen yalnızca: Dağ nedir? Ekinoks nedir? Türkiye’nin başkenti 

neresidir? Dünyanın en büyük gölü hangisidir? gibi sadece bilişsel veya ezbere 

yönelik sorular değil; Sis ve bulut arasındaki farklılıklar nelerdir? Rüzgar nasıl 

oluşmaktadır? Şehir ve köy nüfusu arasında farklı ve benzer yönler var mıdır? 

Karadeniz Bölgesi’nde dağların kıyıya paralel uzanması ile yetiştirilen ürünler 

arasında nasıl bir ilişki vardır?, gibi bütünleştirici; Dünya nüfusunun artmasının 

sonuçları neler olabilir? Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için neler 

yapılabilir? Dünya’nın yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasındaki 23°27´açı, 

10°’lik bir açı olsaydı hangi sonuçlar ortaya çıkardı?, gibi hayal güçlerini 

zorlayacak ve yaratıcı düşünen; Sanayinin gelişmesini sağlayan en önemli etken 

hangisidir? Türkiye’nin en güzel şehri hangisidir? Nedenlerini söyleyiniz?, gibi 

analiz ve sentez içeren soruları öğrencilere yöneltmelidir. Örneğin; bir coğrafya 

dersinde Dünya’nın geoid şeklini ve sonuçlarını işleyen öğretmen, konunun ne 

düzeyde öğrenildiğini görmek veya konuyu pekiştirmek için bu yöntemi 

kullanabilir. Bu yöntemle yaşama yönelik soruların çözümlerini bulan öğrenci, 

kendi çevresi içinde meydana gelen olayları sorgular. Öğretmen, öğrenme güçlüğü 

çeken öğrencileri ve öğrencilerin güçlük çektiği yerleri öğrenir. Böylelikle diğer 

yöntemlerle anlaşılmayan konuların öğrenilmesi sağlanır. 

Öte yandan soru-cevap yöntemini kullanmanın bazı güçlükleri de vardır. 

Bu nedenle anlatım ve diğer öğretim yöntemleriyle birlikte kullanıl-malıdır. Bu 

yöntemin sınırlılıkları: çekingen öğrencilerin kendilerini rahat hissetmemeleri; 

soru-cevap yönteminde tartışma kapsamında dersin işleni-şinde aksama meydana 

gelmesi; diğer yöntemlerle birlikte kullanılmaması-dır. 

Bu yöntemde iyi bir öğretmen neyi ne zaman soracağını bilmelidir. 

Coğrafya konuları içinde yeri geldikçe soru sorulmalı, dersin başına veya sonuna 
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sorular saklanmamalıdır. Bu yöntemle öğrenmenin gerçekleşmesi öncelikle, 

hazırlanan soruların etkili bir biçimde kullanılmasına bağlıdır. Sorular özellikle 

basit, açık ve düzgün bir dille sorulmalıdır. Sorunun içinde ip ucu özelliği 

taşıyacak veya ima edilecek yaklaşımların olmaması gerekir. Çünkü bu, 

öğrencinin ezbere yönelmesine neden olur. Coğrafyanın düşünce ilkelerine bağlı 

ve sebep- sonuç ilişkisine dayanan sorular sorulmalıdır. 

3.2.3. Gösteri Yöntemi 

Öğretmen konumundaki eğitimcinin, öğrencilerin gözleri önünde, bir şeyin 

yapılış şeklini göstermesi yada bir varsayımı kanıtlamak, bir ilkeyi doğrulamak 

amacıyla yaptığı her türlü faaliyete gösteri yöntemi denir. Bu yöntem, değişik 

olgu ve olayları, göstererek anlatmak, açıklamak ve ispat etmek demektir 

(Doğanay, 2002). Coğrafya derslerinde en fazla kullanılan yöntemlerden biri olan 

gösteri, olgu, kavram ve genellemelerin öğrenilme-sinde önemlidir. Anlatıma 

yönelik yöntemlerden daha etkili olan gösteri yöntemi coğrafya konularını 

ezberleme olayından uzaklaştırır. Öğrenmenin etkili ve doğru bir biçimde 

gerçekleşebilmesi için coğrafya derslerinde araç ve gereçler kullanılmalıdır. 

Öğretmen, harita, küre, fotoğraf, belgesel, kum masası, tepegöz, slayt, şema, 

diyagram ve grafik gibi araç-gereçleri kullanarak, derse yönelik yöntemleri 

seçerse öğrenmenin kalıcılığı sağlamlaşır. Örneğin; kayaç ve kayaç oluşumlarının 

anlatıldığı bir coğrafya dersinde kayaç ve maden koleksiyonunun gösterilmesi 

veya Türkiye coğrafyası anlatılırken harita veya slaytların kullanılması gibi. 

Gösteri yönteminin coğrafya öğretimine önemli yararları vardır. Bu 

yararlar: dersin içeriğindeki olgu, kavram ve genellemelerin görülerek ve işitilerek 

öğrenilmesi; ilgi ve dikkatin çekilmesi; psikomotor becerilerinin gelişmesidir. 

Buna karşın gösteri yönteminin uygulanmasında daha fazla araç-gereç 

kullanılması ve uzun süreli plânlama gerektirmesi gibi sınırlılıklar vardır. 

Öğretmen merkezli gösteri yönteminde materyal önceden hazırlanmalı ve gösteri 

herkesin görebileceği şekilde yapılmalıdır. Gösteri, toplumdaki insan kaynaklarını 

kullanmak için en mükemmel yöntemdir (Küçükahmet, 1997). Okullarda araç-

gereç eksikliği dikkate alındığında, öğretmenlerin becerileri ölçüsünde yaparak ve 

yaşayarak hazırladıkları materyaller, bu yön-temin kullanımında ayrı bir önem 

kazanır. Ayrıca öğrenciler öğretmenin çabalarına bakarak, yaptıkları işin 
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sorumluluğunu ve disiplinini alırlar. Uzun zaman alan gösteri yönteminin 

derslerde kullanımı, zamanın değerini ortaya çıkaracaktır. Bunlarla birlikte, 

gösteri yöntemine başvurulurken diğer yön-temlerle birlikte kullanılması, hem 

öğrenme hem de dersin işlenişi açısından yarar sağlayabilir. 

3.2.5. İş ve Deney Yöntemi 

Öğrencinin fiziksel ve zihinsel gücünün birlikte kullanılmasını gerektiren 

yönteme iş yöntemi denir. Sistemli öğrenmeyi de mümkün kılan iş yöntemi, 

öğrencilerin el becerisini geliştirir (Ünal & Çelikkaya, 2004). Bu yöntemde, harita 

çiziminde fiziksel gücün kullanılması ya da coğrafya konuları içinde hedef, 

yöntem ve stratejilere bağlı kalarak özet çıkarılması gibi zihinsel gücün 

uygulanması önemlidir. Karadeniz Bölgesi’nin genel özelliklerinin işlendiği bir 

ders saati içinde öğrencilere dilsiz harita verilebilir. Bu dilsiz haritanın üzerine 

dağlar, ırmaklar, ovalar, şehirler amaca uygun bir biçimde yerleştirilebilir. İş 

yöntemi coğrafya öğretiminde kalıcılığı sağlamak açısından faydalıdır. Ancak, el 

becerileri iyi olmayan öğrencilerin bu yön-temle çalışmaları sorun oluşturabilir. 

Yine öğrenciler haritayı yerleştirirken, öğretmenin sınıfta gösterdiği düzen ve 

disiplin bozulabilir. 

Öğretimde deney, herhangi bir olay veya varlığı meydana getiren 

ilişkilerin daha iyi kavranması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Sorunların 

ortaya çıkış nedenleri ve dağılışlarını yapmak ve yaşadığımız yeri tanımak için 

coğrafyada deney yönteminin uygulanması gereklidir. Deneysel yöntemin 

amaçları: bilimsel bir gerçeği gözlemek veya göstermek; bir varsayımı 

ispatlamak; bilimsel bir yasayı doğrulamak veya tekrar oluşturmaktır 

(Doğanay,1993a; Gök & Girgin, 2001). 

Bu amaçlardan sadece üçüncüsü coğrafya öğretimi içinde uygulanamaz. 

Çünkü, coğrafyanın amacı bilimsel bir yasayı doğrulamak veya tekrar oluşturmak 

değil, bir varsayımı ispatlamaktır. Deneysel yönteme yağmurun oluşumu örnek 

oluşturabilir. Bir tencerede kaynatılan su buharlaşmaya başlayacaktır. 

Buharlaşmanın gerçekleştiği yüzeyden 30 cm. yukarısına soğuk bir plaka 

yerleştirildiğinde, buharın plakaya çarptığı ve su damlacıkları halinde tekrar 

düştüğü görülecektir. Böylece sıcaklık, buharlaşma ve yağmurun oluşumuyla ilgili 

döngü anlaşılabilir. Deney yönteminin coğrafya öğretimine bazı yararları 
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bulunmaktadır. Bunlar: öğrencinin bilimsel düşünmesinin sağlanması; öğrencinin 

kendi kendine güvenmesi; olay ve olgular arasında ilişkileri açıklaması; aktif 

öğretimin gerçekleşmesi; öğrencinin bilgi ve becerisini geliştirmesidir. 

Deney yöntemi coğrafya öğretiminde bazı sınırlılıklara sahiptir. Bunlar; 

yeteri kadar malzemenin bulunamaması ve yeterli zamanın olmamasıdır. Sonuçta, 

coğrafya dersleri ve konularının öğretimi, öğrencilerin çok yönlü gelişmesine 

katkıda bulunmaktadır. Bireylerin temel gereksinimleri ve toplumsal yaşama 

ilişkin konuların mekansal dağılımlarının fizikî yer şekilleri ve doğal çevre 

olaylarıyla ilişkilerinin kurulması önemlidir. 

3.2. 6. Problem Çözme Yöntemi 

Problem çözme yöntemi, bilimsel yöntem, keşif, eleştirel düşünce, karar 

verme, yaratıcı düşünme ve sorgulama gibi rasyonel düşünmeye mantık işleminin 

uygulanmasıdır ( Barth & Demirtaş, 1997). Problem, bizi içsel yada dışsal olarak 

rahatsız eden bir durumdur (Gardner & Demirtaş & Doğanay, 1997). Bu 

yöntemin, coğrafya öğretiminde önemli bir yeri vardır. Çünkü, bu bilimin kendisi 

ve öğretilmesi zaten bir problemdir (Doğanay, 1993a). Coğrafya’da problem 

çözme yöntemi uygulanırken, dikkat edilmesi gereken aşamalar vardır. Bunlar: 

problemin hissedilerek, önemli boyutlarının belirlenmesi ve tanımlanması; 

probleme olası çözüm yolları önerilmesi; bu çözüm yollarına ilişkin bilgi 

toplanması; toplanan verilerin olası çözüm yolları göz önüne alınarak analiz 

edilmesi; sonucun formüle edilmesidir (Gardner & Demirtaş& Doğanay, 1997). 

Bu aşamalar, coğrafya araştırma konularına uygulanmaktadır. 

Problem çözme yönteminin amacı, öğrencilerde bilimsel düşünme ve 

problem çözme becerisini geliştirmektir. Bu yönteme dayalı öğrenme etkinlikleri 

büyük bir grupla gerçekleştirilebileceği gibi, küçük grupla yada bireysel olarak da 

yapılabilir (Erden, Tarihsiz). Problem çözme yönteminin etkili kullanmanın bazı 

faydaları değerlendirilebilir. Bunlar: öğrencinin alışılmış durumlarla baş etmesi ve 

onların üstesinden gelmesi (Duruhan, 2001); öğrencinin daha aktif hale gelmesi; 

öğrencide gözlem yapma, karşılaştırma, bilgileri düzenleme, yorumlama, 

değerlendirme, özetleme ve rapor etme yeteneğinin gelişmesidir. (Beydoğan, 

Tarihsiz) Öğrencilerin sosyal yaşamda sorumluluk üstlenmelerinin yolunu açması; 
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öğrenmeye aktif olarak katılan öğrenciler, problemin çözümünde farklı 

perspektiflere dayalı önerileriyle ufuklarını geliştirmesidir. 

Öğrenci karşılaştığı problemleri çözdükçe birey haline gelir; böylelikle 

problemi çözecek gücü kendinde daha çok bulur. Bu yönteme dayalı etkinlikler 

öğrencinin çok yönlü düşünmesini sağlar. Bütün bu olumlu beklentilerle birlikte, 

uygulamada bazı sınırlılıkları da vardır. Bunlar; zamana ihtiyaç duyulması; 

problem üzerinde çalışılması nedeniyle öğrencinin olumsuz tavır geliştirmesi 

(Küçükahmet, 1997); problemin öğrencilerin beceri düzeyine uygun 

sunulmaması; öğrencilerin öğrenme düzeylerinin ölçülmesinin zor olmasıdır. 

Eğitim-öğretim etkinlikleri içinde problem çözme, sistematik, rasyonel ve 

bazılarına göre de mantığa dayalı bir problem işlemidir ( Barth & Demirtaş, 

1997). Bu nedenle yöntem uygulanırken, tümevarım, tümdengelim, analiz ve 

sentez gibi düşünce işlevleri birlikte kullanılır. Bilişsel alan bakımından problemi 

kavrama aşamasıyla birlikte, analiz ve sentez düzeylerinde de hedefler 

gerçekleştirilir ve genellemelere ulaşılır. Coğrafyada problem çözme yönteminin 

uygulandığı birçok konu vardır. Örneğin; 2004 yılı Ekim ayında Japonya’da 

meydana gelen deprem ve bunun sonuçları bir problem haline getirilebilir. 

Depremin nasıl oluştuğu, maddi ve manevi nasıl zararlara yol açtığı, telafi edilip 

edilemeyeceği gibi sorular birer problemdir. Bu problemlerin öğrenciler 

tarafından fark edilmesi, kavranması ve önemsenmesi önemlidir. Günümüzde 

böyle bir problem fark edilmesinde televizyon, radyo ve gazete gibi iletişim 

araçlarının büyük payı vardır. Problemi fark eden öğrenciler depremin önemini 

kavramaya çalışırlar. Öğretmen tarafından kavramlar doğru ve etkili bir biçimde 

verilir. Depremin olası nedenleri üzerine tartışılır ve çözüm yolları oluşturulur. 

Öğrencilerin genellemelere ulaşması sağlanır. Yaşadığımız çevre ile problem 

arasında bağlantı kurmak öğrenmenin gerçekleşmesi için gereklidir. 

Benzer kavramlar arasında genellemelere ulaşılabilir. Örneğin; “ Dünya 

bir gezegen olup, Güneş adında bir yıldız etrafında dolanır. Mars bir gezegen 

olup, Güneş adında bir yıldız etrafında dolanır. Jüpiter bir gezegen olup, Güneş 

adında bir yıldız etrafında dolanır. Neptün bir gezegen olup, Güneş adında bir 

yıldız etrafında dolanır. Belirtilen örnekler analiz edildiğinde bütün gezegenlerin 

bir yıldız etrafında dolandığı genellemesine ulaşılır. Ancak genellemelere ulaşmak 
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coğrafya öğretiminde her zaman geçerli değildir. “Turunçgiller, Akdeniz ikliminin 

görüldüğü yörelerde yetiştirilir. Rize ilinde de turunçgil yetiştirilir. O zaman Rize 

ilinde Akdeniz iklimi görülür.” ifadesi doğruyu yansıtmaz. Çünkü Karadeniz 

ikliminin görüldüğü Rize ilinde coğrafya’nın ortaya çıkardığı özel bir duruma 

bağlı olarak turunçgil yetiştirilir. 

Coğrafya öğretiminde etkinliklerin gerçekleşebilmesi, aktif öğretim 

yöntemlerinin başarılı olabilmesine bağlıdır. Duyduğumuzun %10’unu, gör-

düğümüzün %15’ini, görüp duyduğumuzun % 20’sini, tartıştığımızın %40’ını, 

kendi katılım ve deneyimimizin % 80’ini ve başkalarına öğrettiğimizin %90’nını 

öğrenip hatırlarız (Barth & Demirtaş, 1997). Bu nedenle coğrafya derslerinde tek 

yöntemin olmaması gerekir. Harita konusunun anlatıldığı bir derste sadece 

anlatım yöntemi kullanılırsa öğrenme %10 oranında gerçekleşecektir. Sonuçta, 

harita, ölçek, lejand, coğrafî koordinatlar ve yön gibi kavramlarının öğrenilmesi 

güçleşecektir. Bu açıdan fizikî ve siyasî haritaların genel özelliklerinin 

belirlenmesi, lejand içindeki simgelerin ve renklerin ne anlama geldiğinin 

öğrenilmesi, coğrafî koordinatlar ve yön tespiti için sınıf içine getirilecek bir 

harita birçok yönden yararlı olacaktır. Yine Türkiye fizikî haritası incelenerek, 

renklerin hangi yüzey şekillerini gösterdiği tespit edilebilir. Türkiye bölgelerinin 

yüzey şekilleri açısından karşılaştırması yapılabilir ve nüfusun dağılışı üzerine ne 

gibi etkileri olduğu konusunda bir tartışma ortamı yaratılabilir. Böylece bir konu 

birden fazla yöntemle işlenmiş olur. Hedef, süreç ve değerlendirme aktiviteleri 

dersteki etkinliklerle sağ-lanmış olur. Aktif öğretim yöntemlerinin başarılı olması 

için sınıf ortamının uygun hale getirilmesi, coğrafya laboratuarının olması, araç ve 

gerecin yeterliliği gereklidir. Öğrenme sürecinin gerçekleşmesi ve yöntemlerin 

etkili ola-bilmesi için öğrenciye coğrafyanın sevdirilmesi gerekir. 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM IV 

ANKET BULGULARI VE ANALİZLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. ÖĞR

4.1.1. Ank

dağılımı. 

Tablo1: A

dağılımı. 

Grafik1: A

dağılımı. 

Ta

çalışan co

teşkil etm

erkek coğr

 

 

Erkek 
59%

RETMEN A

kete katılan

 

Ankete katıl

Seçenekl

Erkek 

Bayan 

Toplam

Ankete katı

ablo 1 ve G

ğrafya öğre

mektedir. Bu

rafya öğretm

ANKETİ 

n coğrafya 

lan coğrafya

ler 

m 

ılan coğrafy

Grafik 1’e g

etmenlerinin

u bilgilere g

menleri çoğ

79

öğretmenle

a öğretmenl

Frek

1

7

1

 

ya öğretmen

göre anketi

n %41 Baya

göre Bağcıl

ğunluktadır.

erinin cinsi

lerinin cinsi

kans 

0 

7 

7 

nlerinin cins

in yapıldığı

an öğretmen

lar ilçesinde

iyet durum

iyet durumla

%

siyet durum

ı ortaöğreti

nler %59 Er

e ortaöğreti

mlarına gör

arına göre 

% yüzde 

59 

41 

100 

mlarına göre 

im kurumla

rkek öğretm

im kurumla

Baya
41%

e 

 

arında 

menler 

arında 

an
%



 

4.1.2. Ank

dağılımı. 

Tablo 2: A

dağılımı. 

S

2

Grafik 2: 

dağılımı. 

Ta

kurumların

3 yıl ) anla

 

 

6‐10 y
23%

11

kete katılan

Ankete katı

Seçenekler 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

11-15 yıl 

16-20 yıl 

20 ve üstü 

Toplam 

Ankete kat

ablo 2 ve Gr

ndaki öğret

aşılmaktadı

yıl

1‐15 yıl
18%

n coğrafya 

lan coğrafy

tılan coğrafy

rafik 2 ‘de g

tmenlerin ya

r. 

80

öğretmenle

ya öğretmen

Frekan

9 

4 

3 

- 

1 

17

fya öğretmen

görüldüğü g

arısından fa

20 ve üstü 
6%

erinin mesl

nlerinin mes

ns 

nlerinin me

gibi Bağcılar

azlası öğretm

leki kıdeml

leki kıdeml

%

sleki kıdem

r ilçesinde o

menlikte yen

lere göre 

lere göre 

 Yüzde 

53 

23 

18 

- 

6 

100 

mlere göre 

ortaöğretim

ni oldukları

1‐5 yıl
53%

 

m 

ı ( 1-



 

4.1.3. Ank

Tablo3: A

S

Coğraf

C

Grafik 3: 

Ta

eğitim fak

Coğrafya 

olmuştur. 

öğretmenl

anlaşılmış

 

ö

kete katılan

Ankete katıl

Seçenekler 

fya öğretmen

Coğrafya 

Diğer 

Toplam 

Ankete kat

ablo 3 ve Gr

kültesi coğr

Bölümü m

Sonuç olar

lerinin ağı

ştır. 

Coğrafya 
öğretmenliği

35%

n coğrafya 

lan coğrafya

nliği 

tılan coğrafy

rafik 3’den 

rafya öğretm

mezunu, %

rak Bağcıla

rlıklı olara

Diğer
18%

81

öğretmenle

a öğretmenl

Frekan

6 

8 

3 

17

fya öğretmen

çıkan sonu

menliği mez

%18 ‘de di

ar ilçesinde 

ak Fen-Ed

erinin mez

lerinin mezu

ns 

nlerinin me

uca göre coğ

zunu, %47 

iğer fakült

ortaöğretim

debiyat Fak

un oldukla

un oldukları

% 

zun oldukla

ğrafya öğret

‘si Fen Ed

te ve bölü

m kurumlar

kültesi me

C

arı bölümle

ı bölümler. 

Yüzde 

35 

47 

18 

100 

arı bölümler

tmenlerinin

debiyat Fak

ümlerden m

rındaki Coğ

ezunu oldu

Coğrafya 
47%

r. 

 

r. 

n %35 

kültesi 

mezun 

ğrafya 

ukları 



 

4.1.4. Ank

durumlar

Tablo 4: A

durumları

Y

Grafik 4: 

durumları

Ta

lisans me

olmasının 

olanların t

Yüksek
41

kete katılan

rı 

Ankete katı

. 

Seçenekler

Lisans 

Yüksek lisan

Doktora 

Diğer 

Toplam 

Ankete kat

. 

ablo 4 ve G

ezunu oldu

sebebi m

tezsiz yükse

k Lisans
1%

n coğrafya 

lan coğrafy

r 

ns 

tılan coğrafy

Grafik 4’de 

ukları görü

mebde öğret

ek lisans yap

82

öğretmenle

ya öğretmen

Frekan

10

7 

- 

- 

17

fya öğretmen

göre öğretm

ülmektedir.

tmen olan 

pma zorunlu

erinin eğiti

nlerinin eğiti

ns 

nlerinin eği

menlerin %

. Yüksek 

fen edebiy

uluğunun o

im düzeyler

im düzeyler

% Y

5

4

1

itim düzeyle

% 59’u lisan

lisans Me

yat fakülte

lmasıdır. 

rine göre 

rine göre 

Yüzde 

59 

41 

- 

- 

00 

 

erine göre 

ns, %41 Yü

ezunlarının 

elerinden m

Lisans
59%

üksek 

çok 

mezun 



 

4.1.5.  An

nedenleri

Tablo 5: A

nedenleri. 

Mem

Çocuk

Grafik 5: 

nedenleri 

Ta

okullarınd

bunları da

 

 

nkete katıla

i. 

Ankete katı

Seçenek

İlk atam

Eş durumu

mleketim ol

kların eğitim

Sağlık nede

Diğer

Toplam

Ankete kat

ablo 5 ve gra

da görev ya

a normal ata

Diğer 
47%

an coğrafya

lan coğrafy

kler 

ma 

undan 

lduğu için 

mi nedeniyle

eniyle 

r 

m 

tılan coğrafy

afik 5’de çı

apıyorlar. D

ama ve ücret

83

a öğretmenl

ya öğretmen

Fr

e

fya öğretmen

kan sonuca

Diğer madd

tli öğrenme

Eş D

lerinin çalı

nlerinin çalış

rekans 

8 

1 

- 

- 

- 

8 

17 

nlerinin çalı

a göre öğretm

desini işare

enler oluştur

Durumundan
6%

ştığı okuld

ştığı okulda

ıştığı okuld

menlerin ya

etleyenlerin

rmaktadır. 

a görev yap

a görev yapm

% Yüzde 

47 

6 

- 

- 

- 

47 

100 

da görev yap

arısı ilk atam

n oranı ise 

İlk atam
47%

pma 

ma 

 

pma 

ma ile 

%47 

ma



 

4.1.6.  An

yayın tak

Tablo 6: A

takip edip 

Grafik 6: 

takip edip 

 

Tablo 

bir yayın

vurgulamı

Georaphy

sınavlarla 

nkete katıla

kip edip etm

Ankete katı

etmedikler

Seçenekle

Evet 

Hayır 

Toplam 

Ankete kat

etmedikler

6 ve grafik 

n takip ede

ıştır. Yayın

, Geo, üniv

ilgili yayın

an coğrafya

medikleri. 

lan coğrafy

ri. 

er 

tılan coğrafy

ri. 

6’ya göre c

erken, %18

n takip ed

versite dergi

n takip ettikl

Hayır
18%

84

a öğretmenl

ya öğretmen

Frekan

14

3 

17

fya öğretmen

coğrafya öğ

8’i coğrafy

den öğretm

ileri gibi sü

lerini belirtm

lerinin coğr

nlerinin coğr

ns 

nlerinin coğ

ğretmenlerin

ya ile ilgil

menlerimiz 

ürekli yayın

mişlerdir. 

rafya ile ilg

rafya ile ilg

% Yü

82

18

10

ğrafya ile ilg

nin %82’si c

li yayın ta

daha çok 

nların yanınd

gili olarak 

ili olarak ya

üzde 

2 

8 

00 

gili olarak y

coğrafya ile

akip etmed

Atlas, Nat

da ÖSS ve 

Evet
82%

ayın 

 

yayın 

e ilgili 

dikleri 

tional 

diğer 



 

4.1.7.  An

Tablo 7: A

 

 

Grafi

 

Tablo 

çoğunluğu

Bilgisayar

oranı %30

 

 

Kısmen 30%

Se

K

T

nkete katıla

Ankete katı

ik 7: Ankete

7 ve Grafi

unun bilgis

r kullanımın

0’dur. 

%

eçenekler 

Evet 

Kısmen 

Hayır 

Toplam 

an coğrafya

lan coğrafy

e katılan co

ik 7’yi ince

sayar kull

nı bilmeyen

85

a öğretmenl

ya öğretmen

ğrafya öğre

elediğimizd

anım bilgi

n öğretmen

 

 

Frekans

12 

5 

- 

17 

lerinin bilg

nlerinin bilg

etmenlerinin

de coğrafya 

isine sahip

n sayısı hiç

gisayar kull

isayar kulla

n bilgisayar 

öğretmenle

p olduğu 

ç yoktur. K

Evet 

% Yüzd

70 

30 

- 

100 

lanım bilgi

anım bilgisi 

 

kullanım b

erinin büyü

anlaşılmak

Kısmen bilen

%70

de 

si. 

 

 

 

 

 

 

ilgisi 

ük bir 

ktadır. 

nlerin 



 

4.1.8. Ank

mı? 

Tablo 8: A

mı? Bilgis

 

 

 

 

 

Grafik 8: 

mı? Bilgis

Ta

çoğunun e

coğrafya ö

 

 

 

 

E
4

kete katılan

Ankete katı

sine Ait Bul

Ankete kat

sine Ait Bul

ablo 8 ve 

evinde daim

öğretmenler

Evet
41%

Seçenekle

Evet 

Hayır 

Toplam 

n coğrafya 

lan coğrafy

lgular 

tılan coğrafy

lgular 

Grafik 8

mi internet b

ri bilgisayar

er 

86

öğretmenle

ya öğretmen

fya öğretmen

’i inceledi

bağlantısı b

rda büyü ora

Frekans 

10 

7 

17 

erinin daim

nlerinin daim

nlerinin dai

ğimizde co

bulunmaktad

anda yararla

% 

59

41

10

mi internet 

mi internet b

imi internet 

oğrafya öğ

dır. Bu da g

anmaktadırl

Yüzde 

9 

1 

00 

bağlantısı 

bağlantısı va

bağlantısı v

ğretmenlerim

görülmekte

lar. 

Hayır
59%

var 

ar 

 

var 

mizin 

dir ki 



 

4.1.9. Ank

katılıp ka

Tablo 9: A

katılıp kat

 

 

Grafik 9: 

katılıp kat

Ta

seminer vb

öğretmenl

seminerler

 

 

kete katılan

atılmadıkla

Ankete katı

tılmadıkların

Ankete kat

tılmadıkların

ablo 9 ve Gr

b etkinlikler

lerin çoğu M

re katıldıkla

Evet
47%

Seçe

E

H

To

n coğrafya 

rına ait bil

lan coğrafy

na ait bilgil

tılan coğrafy

na ait bilgil

rafik 9 incel

re katıldıkla

M.E. B ‘in d

arını belirtm

enekler 

Evet 

Hayır 

oplam 

87

öğretmenle

lgiler 

ya öğretmen

lerin tabloda

 

fya öğretmen

lerin grafikt

lendiğinde c

arı anlaşılm

düzenlediği 

mişlerdir. 

erinin kurs

nlerinin kurs

a gösterimi

nlerinin kur

te gösterimi

coğrafya öğ

maktadır. Etk

yapılandırıl

Frekans

8 

9 

17 

s, seminer v

s, seminer v

rs, seminer v

 

ğretmenlerin

kinliklere ka

lmış progra

s %

vb. etkinlik

vb. etkinlikle

 

vb. etkinlik

nin %47’si k

atılan 

am ile ilgili 

Hayır
53%

% Yüzde 

47 

53 

100 

klere 

ere 

klere 

kurs, 



 

 

4.1.10. An

sevmediği

Tablo 10:

sevmediği

Grafik 10

sevmediği

Ta

büyük ora

ifade etm

bulunmam

tercih ettik

 

nkete katıla

ine ait bulg

: Ankete ka

ine ait bulgu

0: Ankete ka

ine ait bulgu

ablo 10 ve 

anı meslekle

mişlerdir. So

maktadır. Bu

kleri, öğretm

Evet
82%

Seçenekler

Evet 

Hayır 

Kısmen 

Toplam 

an coğrafya

gular. 

atılan coğra

uların tablo

atılan coğra

uların  gra

Grafik 10’

erini sevdik

onuç itibar

uradan, öğre

menlik mesl

r 

88

a öğretmen

afya öğretm

da gösterim

 

 

afya öğretm

afikte göster

a bakıldığın

klerini belirt

ri ile mesle

etmenlerin 

leğini sever

 

Frekans

14 

- 

3 

17 

nlerinin öğr

menlerinin ö

mi 

enlerinin öğ

rimi 

nda coğrafy

tmişlerdir. %

eğine ilgisi

bu mesleği

rek sürdürdü

retmenlik m

öğretmenlik 

ğretmenlik m

fya öğretme

%18 de kısm

iz, öğretme

 isteyerek v

ükleri anlaşı

Kısm
18

% Yüzde 

82 

- 

18 

100 

mesleğini se

mesleğini 

mesleğini se

enlerin %82

men sevdik

enliği sevm

ve bilinçli o

ılmaktadır. 

men
8%

evip 

sevip 

 

 

 

 

 

 

 

evip 

2 gibi 

klerini 

meyen 

olarak 



 

4.1.11. A

sevmedik

Tablo 1

sevmedikl

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1

sevmedikl

Ta

bölümünü

sayısı %18

aşikârdır. 

 

 

 

Ankete k

klerine ait b

1: Ankete

lerine ait bu

11: Anket

lerine ait bu

ablo 11 ve

ü severek ter

8 coğrafya 

Çünkü sevi

Evet
82%

Seçenek

Evet

Hayı

Kısme

Topla

katılan co

bulgular  

e katılan 

ulguların tab

te katılan 

ulgularıngra

e Grafik 1

rcih ettikler

bölümünü s

ilmeden yap

kler 

t 

ır 

en 

am 

89

oğrafya ö

coğrafya 

bloda göster

coğrafya 

afikte göster

1’e dayana

ri söyleyenl

sevmeleri m

pılan işlerin 

Frekans 

14 

- 

3 

17 

öğretmenle

öğretmen

rimi 

öğretmen

rimi. 

arak coğra

erin sayısı %

meslek haya

başarı getir

erinin coğ

nlerinin co

nlerinin co

fya öğretm

%82’dir. Kı

atlarında baş

rmeyeceği b

Kısmen
18%

% Yüzde 

82 

- 

18 

100 

ğrafyayı 

oğrafyayı 

 

oğrafyayı 

menleri coğ

ısmen seven

şarılar getir

bilinmekted

sevip 

sevip 

sevip 

ğrafya 

nlerin 

receği 

dir. 



 

4.1.12. A

Tablo 12:

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1

Ta

kendilerin

öğretmenl

anlamadık

 

 

 

 

 

E
5

Ankete katıl

:Ankete kat

2: Ankete k

ablo 12 ve G

ni mesleki 

ler yeni 

kları görülm

Evet
53%

Seçen

Ev

Ha

Kısm

Top

lan coğrafy

ılan coğrafy

katılan coğr

Grafik 12 i

açıdan y

eğitim si

mektedir. 

Hayır
12%

nekler 

vet 

yır 

men 

lam 

90

ya öğretmen

ya öğretmen

rafya öğretm

ncelendiğin

eterli buld

istemini (y

 

Frekans

9 

2 

6 

17 

nlerinin me

nlerinin mes

menlerinin m

nde coğrafy

dukları gör

yapılandırıl

%Y

5

3

1

esleki açıda

sleki açıdan

mesleki açıd

ya öğretmen

rülmektedir

lmış öğren

Yüzde 

53 

12 

35 

100 

an yeterlilik

n yeterlilikle

 

dan yeterlili

nlerinin yar

. Geriye 

nme) yete

Kısmen
35%

kleri 

eri 

kleri 

ısının 

kalan 

erince 



 

4.1.13. An

olup olma

Tablo 13:

olmadığın

 

 

 

 

 

Grafik 13

olmadığın

Ta

pedagojik 

formasyon

öğretmenl

nkete katıla

adığına dai

: Ankete kat

na dair bilgil

3: Ankete ka

nı dair bilgil

ablo 13 ve 

formasyo

nu yoktur.

lik yaptıklar

Seçenek

Evet 

Hayır

Toplam

an coğrafya

ir bilgiler 

tılan coğraf

lerin tablod

atılan coğra

lerin grafikt

Grafik 13’

onları vard

 Pedagojik

rını belirtmi

Hayır
12%

kler 

r 

m 

91

a öğretmen

fya öğretme

da gösterimi

 

 

 

afya öğretm

te gösterimi

e bakıldığı

dır. Buna 

k formasy

işlerdir. 

Frekans

15 

2 

17 

nlerinin ped

enlerini peda

 

enlerinin pe

 

nda coğrafy

karşılık %

onu olmay

%

dagojik for

agojik form

edagojik for

fya öğretme

%12’lik k

yan öğretm

% Yüzde 

88 

12 

100 

rmasyonlar

masyonları o

rmasyonları

enlerinin %

kısmı peda

menlerin ü

Evet
88%

rı 

lup 

 

ı olup 

%88’in 

agojik 

ücretli 



 

4.1.14.  A

en çok ha

Tablo 14:

çok hangil

 

 

 

 

 

 

 

Gr

böl

Ta

değişik al

Beşeri Co

 

 

Ankete katı

angilerine h

: Ankete kat

lerine hâkim

rafik 14: 

lümlerinden

ablo 14 ve

lanlarına ha

ğrafya, En a

Seçen

Fiziki co

Beşeri co

Ekonomik

Bölgesel c

Topl

lan coğrafy

hakim oldu

tılan coğraf

m oldukları

Ankete k

n en çok han

 Grafik 14

akim oldukl

az hakim ol

ekler 

oğrafya 

oğrafya 

k coğrafya 

coğrafya 

lam 

92

ya öğretme

kları 

fya öğretme

 

 

katılan co

ngilerine hâ

4’e göre c

ları görülm

ldukları kon

Fre

enlerinin co

enlerinin coğ

oğrafya öğ

âkim oldukl

coğrafya öğ

ektedir. En

nu ise Bölge

ekans 

9 

12 

16 

3 

30 

oğrafyanın

ğrafyanın bö

ğretmenlerin

ları 

ğretmenleri

n çok hakim

esel coğrafy

1. Fiziki

2. Beşe

3. Ekon

4. Bölge

%Yü

30

40

20

10

10

n bölümleri

ölümlerinde

nin coğrafy

nin coğraf

m oldukları 

yadır. 

 coğrafya

ri Coğrafya

omik Coğrafy

esel coğrafya

üzde 

0 

0 

0 

0 

00 

inden 

en en 

 

fyanın 

fyanın 

konu 

a



 

4.1.15. An

konuların

Tablo 15

konularına

 

 

 

 

 

 

Grafik 15

konularına

Tablo 15 v

gözlenmek

işlenişine 

 

nkete katıla

na ilgileri 

: Ankete k

a ilgisi 

5: Ankete ka

a ilgisi 

ve Grafik 1

ktedir. Öğr

olumlu etki

Ha
18

S

an coğrafya

katılan coğra

atılan coğra

5’e göre öğ

rencilerin F

i yapmaktad

ayır
8%

Seçenekler

Evet 

Hayır 

Toplam 

93

a öğretmen

afya öğretm

 

afya öğretm

ğrencilerin f

Fiziki coğra

dır. 

 

 

 

Frekan

14

3 

17

nlerinin öğr

menlerin öğ

menlerinin öğ

fiziki coğra

afya konula

ns % 

rencilerinin

ğrencilerinin

ğrencilerini

fya konular

arına ilgili 

Yüzde 

82 

18 

100 

n fiziki coğr

n fiziki coğ

in fiziki coğ

rına ilgisi ol

olmaları d

Evet
82%

rafya 

ğrafya 

 

ğrafya 

lduğu 

dersin 



 

4.1.16. Öğ

 

 

 

 

 

Tablo 16:

 

Grafik 16

Ta

zorluk çe

yöntemini

nedeniyle 

yaşanmak

 

 

 

 

 

ğrenciler fi

: Öğrenciler

6: Öğrencile

ablo 16 ve G

ektiğini gö

in istenile

öğrencile

ktadır. 

Seçen

Ev

Ha

Top

ziki coğraf

r fiziki coğr

er fiziki coğ

Grafik 16 b

östermekted

en düzeyd

erin Fiziki

Hayır
12%

nekler 

vet 

ayır 

plam 

94

fya konular

rafya konula

ğrafya konul

bakılarak öğ

dir. Fiziki 

de kullanıl

i coğrafya

Frekans

15 

2 

17 

rında zorlu

arında zorlu

larında zorl

ğrencilerin 

coğrafya 

lmamasında

a konuları

% Y

8

1

1

uk çekiyor m

uk çekiyor m

luk çekiyor 

fiziki coğra

konularınd

an kaynak

ının öğren

Evet
88%

Yüzde 

88 

12 

00 

mu? 

mu? 

 

mu? 

afya konula

da Gezi-Gö

klanan sor

niminde z

t
%

arında 

özlem 

runlar 

zorluk 



 

4.1.17. De

Tablo 17:

 

 

 

 

 

Gr

mu? 

De

öğretmenl

yapılandır

uygunluğu

 

ers kitabınd

: Ders kitab

rafik 17: De

ers kitabın

lerin oranı 

rılmış siste

u tam olarak

Ha
41

Seçe

E

H

To

da Fiziki C

ında Fiziki 

ers kitabınd

nda Fiziki 

%59, hay

emdeki Fiz

k sağlanama

ayır
1%

enekler 

Evet 

Hayır 

plam 

95

Coğrafya ko

Coğrafya k

 

da Fiziki Co

Coğrafya 

ır uygun d

ziki Coğra

amıştır. 

Frekan

10

7 

17

onuları öğr

konuları öğr

oğrafya konu

konuları 

değil diyen

afya konul

ns 

encilere uy

rencilere uyg

uları öğrenc

öğrenciler

nlerin oranı

larının öğr

Evet
59%

% Yüzde 

49 

41 

100 

ygun mu? 

gun mu? 

cilere uygun

re uygun 

ı %41’dir. 

renci seviy

 

n 

diye 

Yeni 

yesine 



 

4.1.18. Fi

sizce hang

Tablo 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 18

Tablo 18

Anlatım(s

yöntemi 

kullandıkl

konularını

iziki coğra

gisidir. 

8: Fiziki coğ

8: Fiziki co

 ve Grafik

unuş yoluy

uygulanm

ları gözle

ın öğretimin

Anlatım
32%

Gezi‐Göz
24%

Seçenek

Anlatım

Soru-Ce

Deney

Gezi-Göz

İş Meto

Gösteri M

Problem Ç

Toplam

afya konula

ğrafya konu

oğrafya konu

k 18’e ba

yla öğretim)

maktadır. 

nmektedir. 

nde istenilen

lem

Gös

kler 

m 

vap 

y 

zlem 

odu 

etodu 

Çözme 

m 

96

arını anlatı

ularını anlatı

 

 

ularını anlat

 

akılarak öğ

) yöntemi, 

Öğretmenle

Gezi-göz

n düzeyde k

Pr
steri metodu

12%

Frekan

16

12

2 

12

- 

6 

2 

50

ırken kulla

ırken kullan

tırken kulla

retmenlerin

Soru-Cevap

erin ihtiy

zlem yönt

kullanıldığı 

D
roblem Çözme

4%

ns 

anılacak öğ

nılacak öğre

anılacak öğr

n ağırlıklı 

p yöntemi v

yaç duydu

teminin F

görülmekte

Deney
4%

% Yüz

32 

24 

4 

24 

- 

12 

4 

100 

ğretim yön

etim yöntem

retim yöntem

olarak sıra

ve Gezi-Gö

ukları yön

Fiziki coğ

edir 

Soru‐Cevap
24%

zde 

ntemi 

mleri. 

mleri 

asıyla 

özlem 

ntemi 

ğrafya 

 



97 
 

4.1.19. Fiziki coğrafya konularını anlatırken kullanılacak öğretim yöntemi 

sizce hangisidir? 

Tablo 19: Fiziki coğrafya konularını anlatırken kullanılacak öğretim yöntemi 

Seçenekler 

Her Zaman Bazen Hiçbir Zaman 

Frekans % 

Yüzde 

Frekans % 

Yüzde 

Frekans % 

Yüzde 

Anlatım 12 60 2 10 - - 

Soru-Cevap 8 40 - - - - 

Deney - - - - 8 40 

Gezi-Gözlem - - 10 50 - - 

İş Metodu - - - - 12 60 

Gösteri 

Metodu 

- - 6 30 - - 

Problem 

Çözme 

- - 2 10 - - 

Toplam 20 100 20 100 20 100 

,  

 

Grafik 19: Fiziki coğrafya konularını anlatırken kullanılacak öğretim yöntemi 

Tablo 19 ve grafik 19’a göre coğrafya öğretmenlerinin Fiziki coğrafya 

konularının öğretiminde en fazla kullandıkları yöntem Anlatım ve Soru-Cevap 

yöntemleridir. Bazen kullandıkları Gezi-Gözlem, Gösteri ve Problem çözme 

yöntemleridir. Hiçbir zaman kullanılan yöntem ise İş Metodu ve Deney 

metodudur. 
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4.1.23. Ankete katılan coğrafya öğretmenlerinin yaptığı bazı geziler. 

Tablo 23: Ankete katılan coğrafya öğretmenlerinin yaptığı bazı geziler. 

Gidilen Yerler Ne amaçla gidildi 

Çanakkale Tarihi amaçla 

Peri bacaları ve Kapadokya Doğal güzellik inceleme 

Kandilli rasathanesi Deprem araştırma 

Belgrad ormanı Piknik ve Doğa Gezisi 

Maslak Arboretum Bitki çeşitlerinin incelenmesi 

Topkapı Sarayı ve Ayasofya Tarih ve kültür gezisi 

 

Tablo 23’de görüldüğü gibi Dağcılar ilçesinde ortaöğretim kurumlarında 

görev yapan coğrafya öğretmenleri değişik amaçla uzak ve yakın mesafelerde 

olmak üzere coğrafi geziler düzenlemişlerdir. Uzak mesafelerde tarihimizde yeri 

olan Çanakkale tercih edilmiştir. Bunun yanında doğa güzellikleri ünlü olan 

Peribacaları ve Kapadokya ya da coğrafi geziler düzenlemişlerdir. Yakın 

mesafelerde ise İstanbul içinde tarihi, kültürel, doğa vb etkinliklere sahip yerlere 

gidilmiştir. 

 

 

4.1.24. Ankete katılan coğrafya öğretmenlerinin coğrafi gezi öncesi bir gezi 

planı hazırladınız mı? 

Tablo 24: Ankete katılan coğrafya öğretmenlerinin coğrafi gezi öncesi bir gezi 

planı hazırladınız mı? 
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4.1.30. Yü
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4.1.37. Amaçlara yönelik soru raporlarının dağılımı? 

Tablo35: Amaçlara yönelik soru raporlarının dağılımı 

Amaçlara Yönelik Sorular 
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F % F % F % F % F % 

Coğrafya dersi fiziki çevrenin 

insanlara tanıtılmasına yardımcı 

olur 

17 100 - - - - - - - - 

Gezi Gözlem Yöntemi kalıcı 

öğrenmeyi sağlar. 
17 100 - - - - - - - - 

Fiziki coğrafya konularını 

ezberletilmektedir. 
- - - - 5 29 8 47 4 24 

Coğrafya dersi öğrencilere 

anlatılarak işlenmelidir. 
- - 4 24 10 59 3 17 - - 

 

Tabloya göre Coğrafya Öğretmenleri Fiziki Coğrafya konuları öğretiminde gezi 

gözlem yöntemine başvurulması gerektiğini belirtmişlerdir. Fiziki coğrafya 

konuları ezberletilmemeli onlara Gezi gözlem yöntemini uygulayarak kalıcı 

öğrenmenin sağlanması amaçlanmıştır.Coğrafya Fiziki cevrenin tanıtılmasına 

yardımcı olacağı vurgulanmıştır. 
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4.2.7.  Öğrencilerin günlük TV izleme durumu 

Tablo 42: Öğrencilerin günlük TV izleme durumu 

Seçenekler Frekans % Yüzde 

1 saat 153 18 

2 saat 357 42 

3 saat 238 28 

4 saat 51 6 

5 saat 34 4 

Daha Fazla 17 2 

Toplam 850 100 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin %18’i 1saat, 

%42’si 2saat,%28’i 3saat her gün televizyonun karşısında geçirmektedir. %12 

civarında bir öğrencide 3 saatten fazla televizyon izledikleri görülmektedir. Bu 

verilere göre öğrencilerin çoğu televizyona zaman ayırmaktadır. Bunun yanında 

öğrencilerin diğer sosyal etkinliklere zaman ayırdığını da düşünürsek öğrencilerin 

planlı çalışmadıkları görülür. 

 

4.2.8.  Öğrencilerin TV’deki programları izleme durumu 

Tablo 43: Öğrencilerin TV’deki programları izleme durumu 

Seçenekler  Frekans % Yüzde 

Haberler 350 17 

Diziler 400 20 

Filmler 240 12 

Belgeseller 130 6 

Yarışmalar 320 16 

Reklamlar 100 5 

Tartışma Programları 60 3 

Çocuk Programları 10 1 

Müzik Programları 320 16 

Diğer 70 4 
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Tablo 43’e bakıldığında öğrencilerin büyük çoğunluğu haberler, diziler, 

yarışmalar ve müzik programlarını beğenerek izlediklerini belirtmişlerdir. 

Bununla birlikte en az izlenen programlar ise çocuk programları, reklamlar, 

belgeseller olmuştur. Buna göre Türkiye’de en çok izlenen programlar arasında 

olan diziler ve yarışma programları öğrencilerin dikkatini çekmekte ve beğenerek 

izlemektedirler. 

4.2.9. Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirme durumları 

Tablo 44: Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirme durumları 

Seçenekler Hiç  Bazen Hiçbir Zaman 

Frekans % 

Yüzde 

Frekans % 

Yüzde 

Frekans % 

Yüzde  

Kitap okuyarak 20 8 420 26 70 12 

Spor yaparak 70 28 190 15 120 22 

Müzik 

dinleyerek 

20 8 280 18 160 28 

Sinema, Tiyatro 

vb 

100 40 270 17 20 4 

TV izleyerek 30 12 310 19 120 22 

Diğer 10 4 60 5 70 12 

Araştırmaya katılan öğrencilere değerlendirdiklerine ilişkin soruya 

verdikleri cevaplarda hiç yapmadıkları arasında en fazla spor yapara, sinema, 

tiyatro vb, cevaplar vermiştir. Bazen yaptıklarının en fazlası kitap okumak, müzik 

dinlemek, TV izlemek. Her zaman yaptıklarının en fazlası spor yapmak, müzik 

dinlemek, TV izlemek 

4.2.10. Öğrencilerin coğrafya dersine olan ilgilerinin durumu 

Tablo 45: Öğrencilerin coğrafya dersine olan ilgilerinin durumu 

Seçenekler Frekans % Yüzde 

Evet 680 80 

Hayır 51 6 

Kararsızım 119 14 

Toplam 850 100 
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4.2.14. Öğrencilere göre öğretmenlerin en fazla kullandıkları öğretim 

yöntemleri 

Tablo 49: Öğrencilere göre öğretmenlerin en fazla kullandıkları öğretim 

yöntemleri 

Seçenekler Frekans % Yüzde 

Anlatım 380 45 

Soru –Cevap 210 25 

Deney 10 1 

Gezi-Gözlem 120 14 

İş Metodu 40 5 

Gösteri Metodu 90 10 

Problem Çözme 850 100 

 

Ankete katılan öğrencilerin %45’i anlatım yöntemini belirtmeleri coğrafya 

derslerinde öğrenciler pasif alıcı olduğu göstermektedir. Buda öğretmenlerin yeni 

eğitim sistemini (yapılandırılmış öğrenme) tam olarak kavrayamadıklarını 

gösterir. Öğretmenler daha kolay ve rahat olduğu için sık sık anlatım ve soru-

cevap yöntemine başvururken, birçok sorumluluk masraf uğraş isteyen gezi-

gözlem, gösteri metotlarını ara sıra kullanmaktadır. Öğrencilerin genelde soru-

cevap işlenen dersleri daha iyi anladıkları gözlenmiştir. 

4.2.15. Okulda düzenlenen coğrafi geziler 

Tablo 50: Okulda düzenlenen coğrafi geziler 

Seçenekler Frekans % Yüzde 

Evet 100 12 

Hayır 450 53 

Bazen 300 35 

Toplam 850 100 
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5.1. SONUÇLAR VE GENEL DEĞERLENDİRME 

 
 Coğrafya; insanlara, bağımsız, çok yönlü ve yaratıcı düşünebilen, ileriyi 

gören, edindikleri bilgileri günlük yaşantılarında kullanan, çevrelerin-deki sosyal, 

kültürel ve ekonomik olaylarla ilgilenme alışkanlığı kazandıran bir bilimdir. Bu 

kazanımların ve bireyde istenilen diğer davranışların gelişmesi, iyi bir öğrenme 

sürecine katılım ile olanaklıdır.  

En iyi öğretim yöntemi dersin konusu, amacı ve hedeflerine uygun 

olanıdır. Coğrafya öğretiminde yer alan konularda, farklı düzeylerdeki he-defler 

için farklı öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Anlatım, soru-cevap, gösteri, 

gezi-gözlem, iş ve deney ile problem çözme yöntemlerinin coğrafya konularındaki 

içerik ve belirlenen hedefler doğrultusunda uygulanması yararlı olacaktır. Yine, 

öğrencilerin yaratıcılığını geliştirebilecek yaklaşımların belirlenmesi, yöntemlerin 

yerinde kullanılmasına bağlıdır. Öğretmenlerin ders konularına uygun farklı 

öğretim yöntemlerini yerinde ve zamanında uygulamaları önemlidir. Böylece ders 

verimli işlenebilir ve öğretimde kalıcılık sağlanabilir. 

9. sınıf fiziki coğrafya konuları öğretiminde gezi gözlem yöntemin önemi 

(Bağcılar ilçesi Örneği) adlı tez çalışmasında İstanbul ili Bağcılar ilçesinde 

coğrafya öğretmenleri ve öğrencilerine uygulanan anket çalışması önemli yer 

tutmaktadır. Bu anketin sonuçlarıyla genel değerlendirmelere ulaşılmıştır. 

Anket çalışmasına katılan coğrafya öğretmenlerinin büyük kısmı gezi 

gözlem yöntemi önemini bilmekle birlikte bazı sebeplerden dolayı gezi gözlem 

yöntemini uygulayamamaktadırlar. İmkanlar dahilinde gezi gözlem yöntemini 

uygulamaya çalışmaktadırlar. 

Gezi gözleme başvurmayan öğretmenlerin büyük çoğunluğu ekonomik 

nedenlerden şikayetçi olurken, öğretmenlerin uygulamada yetersiz kaldıkları da 

görülmektedir. Öğretmenlerin bir çoğu gezi gözlem yapılırken idari bir takım 

sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.  

Öğrencilerin fiziki coğrafya konularında gezi gözlem yöntemini kullanan 

öğretmenlerin sayısı hayli azdır. Öğretmenler daha çok beşeri coğrafya gezileri 

düzenlemişlerdir. Fiziki coğrafya gezisi olarak Nevşehir’de peribacaları daha çok 

gezilip incelenmiştir. Ders gezilerinin hemen hemen büyük kısmı İstanbul içinde 



132 
 

gerçekleşmiştir. İstanbul’da Sultanahmet Cami, Ayasofya Cami, Topkapı Sarayı, 

Dolmabahçe Sarayı, Belgrad Ormanı vb yerler daha çok tercih edilen yerlerdir. 

Öğretmenler gezi gözlem yaparken öğrenciler tarafından yeterince katılım 

olmuştur. Katılan öğrencilere gezi sonrası rapor hazırlatma oranı düşüktür. 

Gezi gözlem yöntemi, öğrencinin coğrafi gözleme alışması ve coğrafyayı 

sevmesi bakımından son derece önemlidir. Şartlar ve imkanlar ölçüsünde, 

ortaöğretim fiziki coğrafya öğretiminde uygulanabilecek çok yararlı bir eğitim 

yöntemidir. Bu yolla öğrenciler doğal çevrelerini yakından tanımış olurlar ve 

gözlem yeteneklerini geliştirirler. 

Gözlem gezisi metodu, coğrafi olayların soyut olmaktan çıkarıp, somut hale 

dönüşmesini sağlar ve öğrencinin zihninde kalıcı izler bırakır. Fiziki coğrafya 

konularının öğretimi için yapılan gözlem gezileri göl ve deniz kıyılarına, ormana, 

değişik ve spesifik yer şekillerinin bulunduğu bölgelere, rasat istasyonlarına vb. 

yerlere yapılabilir. 

Bu yöntem uygulanırken ilk olarak gidilecek bölge seçilir, ve seçilen bu 

bölgeye uygun olarak yapılacak coğrafi gezinin amacı belirlenir. Gidilecek yerde 

gözlem yapılacak coğrafi birimler tespit edilir, gezi için gerekli ön hazırlıklar 

yapılır. Gezi başladıktan sonra ise, o alana gidilirken öğretmen tarafından bölge 

ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır. Gözlem sahasında da öğrencilere gezinin 

amacıyla ve gözlem yapılan coğrafi birimlerle alakalı yönlendirici sorular 

sorularak öğrencilerin ilgi ve dikkatleri gözlem etkinliğine çekilir. 

Yapılan bu etkinliğin sonunda mutlaka gezi değerlendirmesinin yapılması 

gereklidir. Bu değerlendirme iki şekilde yapılır. Birinci değerlendirme geziden 

elde edilen bulgu ve bilgileri sınıf ortamında tartışarak yorumlanması şeklinde 

yapılır. Ardından yapılan gezi sonucunda kazandırılması amaçlanmış bilgi ve 

kavramlar öğrencilere not ettirilir. İkinci değerlendirme, öğretmenin gelecekte 

yapacağı aynı amaçlı gezilere kolaylık sağlamak için gerekli notlan almasıyla 

yapılmış olur. 

Araştırma sonucunda Coğrafya Öğretmeni adaylarının çoğunluğunun 

üniversite öncesi hiç gözlem gezisine katılmadığı, gözlem gezisi uygulamak için 

yeterli bilgi tecrübeye kısmen sahip olduğu, gözlem gezisi uygulamada yasal 

sorumluluk ve formalitelerin fazla olduğunu düşündüğü, çeşitli idareci ve 
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kurumların gözlem gezisine yönelik olumlu tutumlara sahip olduğunu 

düşünmediği ve sorumluluk almaktan kaçınmak, çok fazla prosedürün aşılması 

gerekliliği, yeterli maddi destek olmaması gibi sebeplerle ülkemizde gözlem 

gezisinin yeterince uygulanmadığını düşündüğü ortaya çıkmıştır. 

5.2. ÖNERİLER 

Gezi yönteminin olumlu yönlerinin başlıcaları çevrelerini daha iyi tanıyan 

öğrencilerde çevre bilinci oluşturması, çok sayıda duyuya hitap ederek kalıcı 

öğrenme sağlaması, fiziki coğrafyada kullanım alanının fazla olması, öğrencilerin 

yorum yapma yeteneğini geliştirmesidir. 

İyi planlanmayan ders gezisinin öğretim açısından boşa harcanan zaman 

olmaktan öteye gitmemesi, disiplin sağlamada karşılaşılan zorluklar, fazla zaman 

ve maddi külfet gerektirmesi, yasal sorumluluğun fazla olması ve organizasyon 

güçlükleri gibi konular da yöntemin olumsuz yönlerini oluşturmaktadır. Bu 

nedenle yapılacak gezinin amacının belirlenmesi ve bu amaca yönelik çok iyi 

şekilde planlanması önemli bir husustur. 

Yöntemin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için önceden bir gezi planı 

hazırlanmalı ve öğrencilere gezinin amacı, gezi yerine nasıl gidileceği, gezi planı, 

hangi coğrafi birimlerin gözleneceği gibi konularda ayrıntılı bilgi verilmelidir. 

Öğretmen gezi yapılacak saha ile ilgili yol güzergahını belirlemeli ve gerekli yasal 

izinleri almalıdır. Yapılan gezinin sınıfta öğretilen konularla doğrudan ilişkisi 

olmalı, bir öğretim etkinliği olduğu unutulmamalıdır. Gezi sonrası elde edilen 

bulgu ve bilgiler özetlenmeli ve değerlendirilmelidir. 

Gözlem gezisi uygulaması öğretmen ve öğrencilerde uygulama için hazırlık 

yapmanın en çok gerektiği, en çok zaman aldığı ve en önemli olduğu yöntemdir. 

Çünkü bu etkinlikte en yüksek verimin alınması, yöntem planlanması ve 

uygulamasında hazırlıkların eksiksiz olmasına bağlıdır. Hazırlıklar, şu şartlara 

bağlı olarak değişebilir: 

• Gezinin hangi coğrafi konunun amaçlarına dayanılarak yapıldığı ( Fiziki, 

Beşeri, Ekonomik Coğrafya vb.), 

• Gezinin yapılacağı yer (mağara, hayvanat bahçesi, fabrika, meclis, müze, 

köy, tarihi yapı, göl vb.), 

• Geziye katılan öğrenci sayısı (1-2 sınıf, bütün okul vb.), 
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• Geziye katılacak öğrencilerin özellikleri (yaş, sınıf, sağlık durumu vb.), 

• Gezide kullanılacak ulaşım yöntemi (özel araç, yürüyüş, tırmanma vb.), 

• Gezi bölgesindeki imkânlar (kafeterya, sağlık kuruluşu, iletişim olanakları 

vb.), 

• Gezinin yapılacağı gün ve saatteki hava durumu, 

• Gezinin süresi ve konaklama durumu (birkaç saat, birkaç gün). 

Bir gözlem gezisinde öğretmen ve öğrencilerin yanlarında bulundurmaları 

gereken malzemeler uygulama esnasında öğretmen ve öğrencilerin başarısını 

arttırabilir ve güzel bir gezi yapılmasını sağlayabilir. Bu malzemeler genel olarak 

şunlardır: İlk yardım çantası, sırt çantası, defter, kalem, fotoğraf makinesi, matara, 

düdük, yemek, şapka, el feneri, pil, eldiven, havlu, para, yedek kıyafet, çakmak, 

çakı vb. Bunlardan çakı, çakmak, ilk yardım çantası gibi malzemeleri öğretmenin 

taşıması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca her gezinin kendine özel şartları 

olabilir. Bu yüzden her gezide kullanılacak malzemelerin değişmesi ve 

özelleşmesi doğaldır. 

Öğrenci ve öğretmenlerin gezi günü giyecekleri kıyafetler de gezinin verimi 

açısından önemlidir. Çünkü öğrenciler kendilerini rahat hissetmedikleri 

(üşüdükleri, terledikleri, hareket edemedikleri durumlar vb.) bir durumda 

kendilerini geziye veremezler, gezinin amaçlarına ulaşamazlar. Değişik durumlara 

göre kot pantolon, kısa pantolon, kısa kollu gömlek, t-shirt, bot, yürüyüş 

ayakkabısı, spor ayakkabı, yün çorap vb. giyilmesi gerekebilir. Öğretmen bu 

konuda öğrencileri bilgilendirmelidir. 

Coğrafya öğretiminde başarılı olabilmek için belirlenen en önemli hedef, 

öğrencinin dersi sevmesini sağlamaktır. Coğrafya, fen ve sosyal bilimler arasında 

bir konuma sahip olduğu için, uygulanacak öğretim-de, öğrencinin somut ve soyut 

zekadaki gelişimlerine dikkat edilmeli, birey-sel farklılıklar göz önüne 

alınmalıdır. Çünkü, öğrenciye verilen bilginin gün-lük yaşamda kullanılması ve 

beceriye dönüştürülmesi önemlidir. Toplum ve doğal çevre arasındaki bağlantıyı 

sağlayan coğrafyada, uygulamaya yönelik gezi-gözlem, gösteri, iş ve deney 

yöntemlerinin daha fazla kullanılması gerekmektedir. Sonuçta, öğretmenin 

nitelikleri, öğrencilerin öğrenme düzeyi, diğer çevresel faktörlerle birlikte 
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öğrenme ve öğretmede etkili olan aktif öğretim yöntemlerinin öğrencinin gelişim 

düzeyine göre kullanılmasının doğru olduğu bildirilebilir. 
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GEZİ PLANI 
Gezi Tarihi : 

Gezi Yeri : 

Geziye Çıkış Saati : 

Geziden dönüş Saati : 

Geziye Hangi Araçla Gidileceği : 

Gezi Kafile Başkanı : 

Takip Edilecek Yol : 

İlkyardım Malzemeleri : 

Geziye Katılan Sınıf Ve Öğrenci Sayıları 
   Şube          Erkek           Kız            Toplam 
   ……..          ………          ……..          …………. 
   ……..          ………          ……..          …………. 

Gezinin Amacı : 
Gezinin Konusu : 
Gezi İçin Öğrencilere Verilecek İnceleme Ödevi : 

Değerlendirme : 
 
 
 
 
 
…………………….                                    ………………….   
Ders Öğretmeni                                    Okul Müdürü       
     

 


