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ÖNSÖZ 

  

     “Bilgi iktidardır.” 

      Francis Bacon, 1597. 

 

Ġnsanoğlu yeryüzünde varoluĢundan bugüne çevresinde algıladığı nesneleri 

içgüdüsel olarak anlama ve yorumlama çabası içine girmiĢ ve bu çabanın sonunda 

çağımız bilim ve teknolojileri doğmuĢtur. Ġster kendini yeryüzüne „atılmıĢ‟, isterse de 

doğal seleksiyonun bir sonucu olarak evrimleĢmiĢ kabul etsin, her insan 

nedenselliğini tam olarak anlayamadığı bir ortam/çevre içinde var olur. VaroluĢa 

mekân olan bu ortamın, sonsuz uzaydan, yerküre çekirdeğine kadar anlaĢılması 

sürecinde geçmiĢten günümüze elde edilen bilgi, birikim ve deneyimlerin çeĢitli 

Ģekillerde kuĢaktan kuĢağa aktarımı ortaya bilim adı verilen kuramlar bütününü 

çıkarmıĢtır.  

      

 Coğrafya, yaĢadığımız yeryüzünü konu alan bilimlerin baĢında gelmektedir. 

Yeryüzünü açıklama gücü olan Coğrafya, içinde yaĢadığımız ortam ve daha fazlasını 

yorumlamamızı sağlamaktadır. Bu sayede yaĢam tarzı ve ufkunu belirleyen temel 

bazı bilgiler coğrafi yöntemler kullanarak elde edilmektedir. Coğrafya kendiliğinden 

var olduğu varsayılan pek çok olgunun açıklanmasına yol açmıĢ ve bu sayede 

insanoğlunun bilincinin geliĢimine katkılarından dolayı varlığını sürekli kılmıĢtır. 

 

 Flüvyal jeomorfoloji konularının öğretiminde gezi gözlem metodu ve 

değerlendirilmesini konu alan bu çalıĢmanın birinci bölümünde, araĢtırma problemi 

ortaya konulmaktadır. Eğitim nedir, coğrafya eğitimi nedir, neden gereklidir gibi 
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sorulara cevap aranırken, coğrafya eğitiminin zaman içinde nasıl bir evrim geçirdiği 

ve günümüzde coğrafya eğitimin temel hedefinin ne olduğu saptanmaktadır. 

AraĢtırmanın konusu, amacı ve önemi aĢırıya kaçmadan gerekli görülen noktalara 

vurgu yapılarak açıklanmaktadır.  Bölüm II‟de ise araĢtırmada geçen kavramlar ve 

terimler hakkında kısa bilgiler verilerek, eğitim, öğretim coğrafya eğitimi ve öğretim 

yöntemlerinden ne anlaĢıldığı ortaya konulmaktadır. Öğretim yöntemlerinden biri 

olan gezi gözlem metodunun dünyada ve Türkiye‟de nasıl algılandığı ve 

uygulandığına ıĢık tutulmaktadır.  

  

 ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde araĢtırmada ulaĢılan bulgular verilmektedir. 

Hazırlık, gezi uygulaması, değerlendirme aĢamalarında ulaĢılan bulgular yanı sıra 

flüvyal jeomorfoloji konularının öğreniminde gezi gözlem yönteminin uygulanıĢına 

iliĢkin bulgular da verilmektedir.  

  

ÇalıĢmanın sonuç bölümü ulaĢılan bulguları ve araĢtırma sonucu ortaya çıkan 

önerileri kapsamaktadır.  

  

Bu çalıĢma sırasında engin bilgi ve birikimi yanı sıra sevgi dolu yüreklerini 

de benden esirgemeyen Sayın Yrd. Doç. Dr. Necla  TÜRKOĞLU, Doç. Dr. Ġhsan 

ÇĠÇEK ve Doç. Dr. Gürcan GÜRGEN‟e sonsuz teĢekkürlerimi borçluyum. Ayrıca 

öğretim ilke ve stratejileri konusunda sabırla beni aydınlatmaya çalıĢan Yrd. Doç. 

Dr. Cem BABADOĞAN‟a da teĢekkür ederim. 
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ÇalıĢmam sırasında beni her zaman destekleyen ve emeğini hiçbir Ģekilde 

ödeyemeyeceğim eĢim, Aylin ÇALLIOĞLU ÇALIġKAN‟a bütün kalbimle teĢekkür 

ediyorum. 
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 
 

“Coğrafya zaten günlük yürüyüşler sırasında öğrenilir. Bir 

çocuk ona öğrettiğimiz coğrafi kavram ve kelimeleri kitaplar yerine 

doğanın açık sayfalarından çok daha iyi okuyacaktır.” 

Thomas Wyse,1830 (Marsden, 2000; 15) 

 

1.1.  AraĢtırma Problemi  

 

oğrafya eğitim ve öğretiminde öğrencilere coğrafi bilgi, beceri ve 

davranıĢların kazandırılması için birbiriyle uyumlu pek çok farklı yöntem 

kullanılmaktadır. Öğrencilere, daha etkili daha kalıcı güncel sorunlara çözüm 

üretebilecek ve yaĢam boyu sürecek olan deneyimlerinde, öğrenmenin kendisini 

öğretebilecek yaklaĢımların arayıĢı her zaman eğitimcilerin ve coğrafyacıların temel 

konularından biri olmuĢtur. Bu konuyu ele alan, gerek kuramsal çalıĢmaları gerekse 

uygulamaya dönük araĢtırmaları içeren birçok yapıt bulunmaktadır (Ball, 1969; 

Lakehurst ve Graves, 1972; Hill ve LaPrairie, 1989; Forsyth, 1995 Cottingham vd. 

2002).  

 

Gerçekte coğrafya eğitiminin tüm aĢamalarındaki (ilköğretim, ortaöğretim, 

yükseköğretim) öğreticiler, gezi-gözlem çalıĢmalarının öğrenmede en etkili 

yöntemlerden biri olduğunu kabul etmektedirler. Bunun yanı sıra coğrafya 

öğrenimine devam eden öğrenciler de bu çalıĢmaların en keyif verici öğrenme 

yöntemi olduğunu konusunda hemfikirdirler. Buna rağmen, öğrencilerin 
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dersliklerden alınıp araziye götürülmesi, arazi çalıĢması yapıldığı ya da bu 

çalıĢmanın bir gezi-gözlem çalıĢması olduğu anlamına gelmemektedir. Bir gezi-

gözlem uygulamasının etkinliğini belirleyen pek çok farklı değiĢken olmasının yanı 

sıra, bu uygulamanın gerçekleĢtirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken 

birden fazla bileĢeni bulunmaktadır. Gezi düzenlenmesi, yönetilmesi, ön-hazırlık 

çalıĢmaları, gezi esnasında benimsenen öğrenme ve öğretme yaklaĢımları, çalıĢma 

sonunda ortaya konacak dönütlerin Ģekli ve içeriği son olarak bu çalıĢmanın 

değerlendirilmesi gezi-gözlem çalıĢmalarının bileĢenlerinden sadece birkaçıdır. Gezi-

gözlem çalıĢmalarının karmaĢık doğası, farklı öğretim stratejileri ve taktikleri bu 

etkinliğin belirlenmesi için gerçekleĢtirilen araĢtırmaları gerekli kılmaktadır. Bu 

öğrenme yönteminin, en verimli Ģekilde yürütülmesi için gerekli olan yaklaĢımların 

ortaya konması gerekmektedir.  

 

 Bu çalıĢmanın konusunu belirleyen temel problem, flüvyal jeomorfoloji 

konularının öğretilmesinde gezi-gözlem yönteminin etkinliği, kısa dönemde anlamlı, 

derin öğrenmeye kattıkları, öğrencinin biliĢsel, coğrafi beceri ve davranıĢlarına 

kazandırdıkları ile gezi-gözlem çalıĢmalarının daha etkin olabilmesi için gerekli olan 

yaklaĢımların neler olduğu Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Günümüzde „yaparak 

öğrenmenin‟, daha derin bir anlama ve uygulama becerisi sağladığı konusunda tüm 

eğitim dünyasının fikir birliği içinde olduğu göz önünde tutulduğunda, nasıl 

„yaparak‟ daha etkili bir „öğrenme‟ sağlanacağı temel soru ve/veya sorun olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.  
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1.2.AraĢtırmanın Konusu   

 

“Coğrafyacılar ayak tabanlarından öğrenirler ve doğaları 

gereği her zaman arazi çalışması yaparlar.”  

     Lindsey McEwen, 1996 (s. 379) 

 

alıĢma konusu ve kapsamı olarak yükseköğretimin lisans aĢamasında, 

coğrafya eğitimin özgün alanlarından biri olan flüvyal jeomorfoloji 

konularında, gezi-gözlem yöntemi seçilmiĢtir. Bu konunun açılımları olarak, 

coğrafya eğitiminde gezi-gözlem yönteminin tarihi geri planı, geliĢimi ve mevcut 

durumu, öğretim elemanlarının, öğrencilerin gezi-gözlem çalıĢmalarına karĢı 

yaklaĢımları, karĢılaĢılan sorunlar, öğrencilere olan katkıların değerlendirmesiyle 

birlikte etkili ve kalıcı bir öğrenme için arazi çalıĢmalarının nasıl yapılandırılması 

gerektiği belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında araĢtırılacak konular Ģu Ģekilde 

sıralabilir:  

 

1. Flüvyal jeomorfoloji konularının, coğrafya yükseköğretim programındaki 

yeri 

2. Bağlantılı olarak kapalı ortamlarda (derslik, laboratuar vb.) uygulanan 

öğretim yöntemleri ile gezi-gözlem yöntemi arasındaki farklılıklar 

3. Gerek öğretici (öğretim elemanı) gerekse öğrenciler açısından gezi- gözlem 

yöntemin değerlendirilmesi 

4. Gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin bilgi, beceri ve davranıĢları üzerine 

etkileri 
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5. Gezi-gözlem yönteminin daha verimli ve etkili kılınması için yapılması 

gerekenler 

   

1.3. AraĢtırmanın Amacı 

 

"Sadece öğrencileri arazi gezisine götürüyoruz diye, etkili bir 

öğrenme bekleyemeyiz.”  

Noel Lonergan ve Lee Anderson, 1988 (s. 70). 

 

lüvyal jeomorfoloji konularında gezi-gözlem metodu ve değerlendirilmesi 

konulu araĢtırmanın amacı: 

 

1. Coğrafyacı yetiĢtiren yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında 

yer alan arazi çalıĢmalarının, birçok farklı açıdan değerlendirilmesi 

2. Gezi-gözlem yönteminin diğer öğrenme yöntemleriyle arasındaki 

farlılıkların saptanması, bu yöntemin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, 

öğretici, öğrenci ve yükseköğretim kurumlarının bu yönteme karĢı 

geliĢtirdikleri yaklaĢımların, tutumların değerlendirilmesi ve uygulamadaki 

iyi örneklerin ortaya konulması 

3. Gezi-gözlem yönteminin coğrafya yükseköğretim programındaki yerinin 

ne olduğu, zaman içerisinde nasıl bir değiĢim yaĢadığı, bu değiĢime neden 

olan etkenlerin neler olduğu ve gelecekte nasıl olabileceğinin belirlenmesi 

4. Flüvyal jeomorfoloji konularının öğretilmesinde öğrencilerin coğrafi bilgi, 

beceri ve davranıĢ kazanmalarında gezi-gözlem yönteminin etkinliğinin 
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saptanması ve değerlendirilmesi 

5. Coğrafya eğitiminde, gezi-gözlem yönteminin düzenlenmesi ve 

yürütülmesi esnasında uygulanan öğretim yaklaĢımlarının tarihsel geliĢimi ve 

farklı yaklaĢımların özelliklerinin belirlenmesi  

6. Flüvyal jeomorfoloji konularını kapsayan ve gezi-gözlem yöntemi 

kullanılarak gerçekleĢtirilen bir uygulama sonunda, öğrenci kazanımlarının 

derslik ortamında gerçekleĢtirilen jeomorfoloji dersi ile karĢılaĢtırılması ve 

farklılıkların ortaya konulması olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

  

1.4. AraĢtırmanın Önemi 

 

“Okul gezilerine inanıyorum, çünkü attığı bir taşla eğitim 

ordusundaki hiçbir silahın avlayamayacağı kadar çok kuş 

avlamaktadır.”  

   G.G. Lewis, 1933 (Marsden, 2000; 25). 

erçekleĢtirilen bütün kuramsal varsayımlarda gezi-gözlem metodunun 

coğrafya eğitimi açısından vazgeçilmez olduğunu hem coğrafyacılar hem 

eğitimciler kabul etmektedir (Doğanay, 1993: 127; Büyükkaragöz ve Çivi, 1999: 91). 

Coğrafya eğitiminin ortaya ilk çıktığı andan itibaren ayrılmaz bir parçası olan gezi-

gözlem ve arazi çalıĢmaları özellikle son yıllarda büyük bir baskı altındadır. Bu 

baskıların temel nedeni, ekonomik olarak karĢımıza çıksa da birçok farklı etken de 

çalıĢmaların kısıtlanmasında rol oynuyor görünmektedir. Coğrafya eğitiminde, bir 

öğretim yöntemi olarak gezi-gözlemin kullanılması üzerine yapılan ilk kuramsal 

çalıĢma ve uygulamalı araĢtırmalar 1800‟lü yılların ilk yarısına karĢılık gelmektedir 



 

6 

 

(Marsden, 2000: 15–20). Bunun yanı sıra arazi çalıĢmaları üzerinde artan kısıtlama 

ve baskılar sonucunda 1980‟li yıllardan itibaren arazi çalıĢmaları ve dolayısıyla gezi-

gözlem yönteminin doğası üzerine değerlendirmeler, bilimsel çalıĢmaların ciddiyetle 

üzerinde durdukları konulardan birini oluĢturmaya baĢlamıĢtır.  

 

Coğrafya biliminin doğası gereği, coğrafya öğrenimi temelde arazide 

gerçekleĢtirilmesi gereken bir faaliyettir. Coğrafyacılar en önemli bilgileri „ayak 

tabanlarından‟ almaktadırlar (McEwen, 1996b: 379).  Kapalı derslik ortamında, dört 

duvar arasında gerçekleĢtirilen çoğu dersin aslında sanal arazi çalıĢması olduğu da 

ileri sürülebilir. Buna rağmen, çok çeĢitli sınırlandırmalardan dolayı, arazi 

çalıĢmalarının sayısı ve öğrencilerin arazide gördükleri öğrenimin süresi oldukça 

azalmıĢtır. Bu kısıtlamalarla baskıları ve bunların çözüm yollarını konu alan birçok 

çalıĢma ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢmaların büyük bir bölümünü ve arazi çalıĢmalarının 

genel özellikleri hakkında bilgi bulunabilecek bibliyografya Ģeklindeki bir 

araĢtırmayı Cottingham vd. (2002) gerçekleĢtirmiĢlerdir.  

 

Gezi-gözlem çalıĢmaları, öğrencilerin aktif öğrenmelerine, derinlemesine 

anlamalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca ilk elden deneyimlerle öğrencilerin 

araĢtırma yöntemlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Kazandıkları bu 

deneyimlerle mezuniyet sonrasında „gerçek‟ dünyada daha aktif ve baĢarılı olmaları 

sağlanmaktadır (Panelli ve Welch, 2005: 255–256). Arazi çalıĢmaları öğrencilere 

harita, grafik, araziyi anlama, yorumlama, çevre sorunlarını algılama, sorunlara 

çözüm üretme, doğal ortam ve insan arasındaki etkileĢimi iki yönlü olarak ortaya 

koyma gibi çeĢitli coğrafi beceriler kazandırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra çevreye 
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duyarlılık, grup çalıĢması, problem çözme, insan iliĢkileri geliĢtirme, yazılı sözlü 

sunumlarda bulunma gibi birçok dönüĢtürülebilir beceriyi kazandırmakta ve 

geliĢtirmektedir (Kent vd., 1997: 320). Arazi çalıĢmalarının coğrafya bölümü 

öğrencilerine kısa, orta ve uzun vadede kazandırdıklarının belirlenmesi için çeĢitli 

araĢtırmalar yapılması gerekmektedir. Bu çalıĢmalar sonucunda coğrafya 

eğitimindeki rolünün değerlendirilmesi ortaya konacaktır. Bu çalıĢmanın önemi bu 

değerlendirmeye katkıda bulunmasıdır. Bu çalıĢmayla Fiziki Coğrafya‟nın gerek 

gündelik yaĢamda gerekse bilimsel çalıĢmalarda önemli bir yer tutan özgün bir dalı 

olan flüvyal jeomorfolojide gerçekleĢtirilecek olan bir gezi-gözlem çalıĢmasının 

öğrencilere kazandırdıkları analiz edilebilecektir.  

 

Gerek bilim insanı olarak gerekse uygulamacı olarak coğrafyacıların 

yetiĢtirilmesinde coğrafya eğitiminin içeriği ve niteliğinin önemi ortadadır. Coğrafi 

bilgi, birikim, deneyimlerin yanında coğrafyacıların kariyer ve günlük hayatlarında 

sıklıkla baĢvurdukları temel becerilerin büyük bir bölümün de gerçek dünyada yani 

arazide ihtiyaç duydukları olgular olarak karĢımıza çıkmaktadır. Coğrafi soru 

sorabilme, coğrafi bilgiyi elde etme, coğrafi bilgiyi organize etme, organize edilen 

bilgiyi analiz etme, coğrafi soruları cevaplayabilme (Boehm ve Bednarz, 1994: 42–

44) olarak karĢımıza çıkan coğrafi becerilerin kazandırılması için arazi çalıĢmalarının 

içeriğinin bu eğilim doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu araĢtırma ile 

ortaya konulmak istenenlerden biri de coğrafyacıların, lisans eğitimi esnasında gezi- 

gözlem yönteminin coğrafi becerilere katkılarını değerlendirmektir.   
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1.5. Varsayımlar 

 

Flüvyal jeomorfoloji konularının öğretiminde, gezi-gözlem yönteminin 

değerlendirilmesi çalıĢmasında: 

 

1. AraĢtırma için seçilen örneklemin evrenin tamamını temsil ettiği, 

2. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak kullanılan sormacaların geçerliliği 

ve güvenirliliğinin yüksek olduğu, 

3. Sormacalara katılan deneklerin objektif ve samimi yanıtlar verdiği, 

4.  AraĢtırmanın kuramsal altyapısını oluĢturmak için kullanılan kaynakların 

yeterli ve doğru bilgiler verdiği varsayılmaktadır. 

 

1.6.  Sınırlılıklar 

 

 

GerçekleĢtirilen araĢtırma: 

1. AraĢtırmanın evreni, Coğrafya Bölümü I. sınıf öğrencileri,  

2. AraĢtırmanın örneklemi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi, Coğrafya Bölümü I. Sınıf öğrencileri arasında yer alan 28 kiĢi, 

3. Bahsi geçen bölümün ders programında yer alan “Jeomorfolojik Arazi 

ÇalıĢmaları” dersi içinde yer alan “Flüvyal Jeomorfoloji” konuları ile 

sınırlı tutulmuĢtur. 
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1.7. Kısaltmalar 

 

AAG : Association of American Geographers  KHGM : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

age : Adı geçen eser TCK : Türkiye Cumhuriyeti Karayolları  

AGS : The American Geographical Society MEB : Milli Eğitim Bakanlığı 

bak. : Bakınız  MTA : Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü  

C. : Cilt NCC : Nature Conservancy Council 

CBS : Coğrafi Bilgi Sistemleri NCGE : National Council for Geographic Education 

CGE : Commission on Geographical Education NGS : National Geographic Society 

DSĠ : Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü S. : Sayı 

DTCF : Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi s. : Sayfa 

Ed. : Editör SAG : Sanal arazi gezileri 

EĠE Elektrik ĠĢleri Etüd Ġdaresi Genel Müdürlüğü USGS : United States Geological Survey 

GPS : Global Positioning System 

Küresel Konumlandırma Sistemi 

vb. : ve benzeri 

IGU : International Geographical Union vd. : Ve diğerleri  

DMĠ : Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü   

 

 

 



 

 

BÖLÜM II  

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

“Arazi çalışmalarının olmadığı coğrafya deneysiz bilime 

benzer; „arazi‟ gençlerin yerşekillerini, mekânı, insanı ve bunlarla 

ilgili sorunları ilk elden deneyimlediği ve coğrafi becerileri gerçek bir 

dünyada öğrenip uyguladıkları coğrafya laboratuarıdır. Tüm 

bunlardan öte, arazi çalışmaları eğlencelidir.” 

Bland vd., 1996 (Kent ve Foskett, 2000: 171) 

    

2.1. Eğitim ve Öğretim 

 

ğitim, insanlığın geçmiĢten günümüze taĢıdığı ekonomik, siyasi, sosyolojik 

bilgi birikimini, toplumsal norm ve kurumları, birtakım genel ve özel 

becerilerini öğrenme ve öğretme sürecidir. Zaman içinde geçirilen biyolojik ve 

toplumsal evrime bağlı olarak gerek varoluĢsal gerekse sistematik olarak değiĢimler 

geçirmiĢ olsa dahi, toplum ve topluluklar için önemini her zaman korumuĢtur. 

Ġnsanlığın doğadaki diğer özneler içinde farklılaĢmasını, doğanın Ģekillenmesinde 

bütün diğer varlıklardan „özge‟ bir rol oynamasını sağlayan olgulardan biri eğitim 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Toplumların sadece zamanda değil, mekânda da 

dinamik birer yapı gibi hareket edebilmesinin temelinde yatan nedenin öğrenebilme 

ve öğretebilme yeteneği olduğu açıktır. Sadece toplumların değil, toplumları 

oluĢturan bireylerin Ģekillenmesinde eğitim önemli bir paya sahiptir. Kültürün, 

uygarlığın, bilim ve teknolojinin yüzyıllar süren serüveninin nesilden nesile 



 

11 

 

aktarılması, maddi manevi değerlerin taĢınması, hakların ve sorumlulukların, en 

önemlisi yaĢanabilir koĢulların sürdürülebilmesi, tüm bu sayılan değer ve olguların 

bireye kazandırılması ile sağlanabilmektedir. Bir baĢka söyleyiĢle eğitim; insanda 

fiziksel entelektüel, ahlaki hallerin uyandırılması, geliĢtirilmesi faaliyetidir (Ayhan, 

1998: 5). Bireyin davranıĢlarında kendi yaĢantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 

değiĢme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1998: 12). En geniĢ anlamıyla 

toplumdaki kültürleme sürecinin temel unsurlardan birinin eğitim olduğu 

vurgulanmaktadır (Fidan, 1996: 4). 

 

VarıĢ (1996: 13) eğitimi, "bireyin içinde yaĢadığı toplumda davranıĢ biçimleri 

edindiği süreçler toplamı" Ģeklinde tanımlamıĢtır. Eğitimin insanlar için örgün ya da 

yaygın anlamda yaĢam boyu sürdüğünü ve her deneyimin insanda belli ölçüde bir 

tepki yarattığını ifade etmiĢtir. Genel anlamıyla eğitimi, kiĢide istendik yönde 

davranıĢ değiĢtirme veya geliĢtirme süreci olarak vurgulayan Senemoğlu (2001: 92), 

bireyin kendisinde olmayan bir davranıĢı isteyerek kazanmaya çalıĢması veya var 

olan ama değiĢmesini istediği davranıĢını yine çabalarıyla isteyerek değiĢtirmesi 

sürecinin eğitim olgusunun özü olduğunu belirtmiĢtir.   

 

Eğitim, bireysel geliĢim dıĢında toplumsal yaĢam içinde de çok önemli 

birtakım amaçlara hizmet etmektedir. Bir toplumda eğitimin en genel amacı "o 

toplumun bireylerini topluma faydalı hale getirmektir" (Küçükahmet, 1999: l). 

Toplumu oluĢturan bireylerin sosyoekonomik, kültürel ve düĢünsel anlamda 

geliĢmiĢliğinin sağlanması, bu geliĢmiĢliğin doğal ve beĢeri çevreye faydalı bir 

biçimde kullanılması eğitimin dirimsel amaçlarından biridir. Eğitim, bireylerin 
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hayatında kalıcı değiĢimlerin yaratılması yoluyla gerek toplumların gerekse dünyanın 

daha sağlıklı daha geliĢmiĢ ve daha yaĢanabilir bir ortama kavuĢması süreci olarak 

özetlenebilir.  

 

Eğitimin temel bileĢenlerinden biri olan „öğrenme‟, bireyin çevre ile 

etkileĢimi sonucunda ortaya çıkan davranıĢ değiĢimleridir.  Bireyin eğitim süreci, 

doğduğu andan ölümüne kadar sürmektedir, bireyin yaĢamı boyunca süren eğitiminin 

bir kısmının okulda ya da sınıf ortamında planlı ve programlı bir biçimde 

yürütülmesine “öğretim” denilmektedir (Küçükahmet, 1997: 1). Öğretim, 

öğrenmenin gerçekleĢmesi ve bireyde istenen davranıĢların geliĢmesi için uygulanan 

süreçlerin tümüdür (Büyükkaragöz ve Çivi, 1999: 24). 

 

2.2. Coğrafya Eğitim ve Öğretimi  

 

“Arazi çalışmaları, coğrafya eğitimine uyarlanabilecek 

bağımsız bir öğretme biçimi değildir, kaliteli bir coğrafya eğitiminin 

ayrılmaz bir parçasıdır.”  

   Linstone, 1988 (Kent ve Foskett, 2000: 171). 

  

 

oğrafya öğretim ve eğitimi, öğrencilere eğitim bilimleri ilke ve yöntemleri 

kullanılarak, yaĢam boyu öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde coğrafi bilgi ve 

becerilerin kazandırılması ve uygulatılmasıdır. Coğrafya eğitimi doğal ve sosyal 

çevrenin özellikleri, yaĢanabilir koĢulların sürekliliğinin sağlanması için gerekli 
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zihinsel, davranıĢsal becerilerin kazandırılmasını temel almaktadır.  

 

Coğrafi sorular sorabilmek, bu sorulara çeĢitli yöntemler kullanılarak 

cevaplar elde edilebilme yeteneğini kazandırabilmek, elde edilen coğrafi bilginin 

yorumlanmasını sağlamak ve son olarak coğrafi bilgilerin sınanıp, geliĢtirilmesini 

öğretebilmek coğrafi becerilerin temelini oluĢturmaktadır. Coğrafya öğretimi bu 

temellerden hareket ederek, insan ve doğal ortam arasındaki etkileĢimin tüm 

boyutlarının bilimsel ilke ve yöntemlerle tanımlanmasının, yorumlanmasının, 

açıklanmasının etkin bir Ģekilde öğretilmesi ve öğrenilmesi olarak tanımlanabilir. 

 

KiĢilerin doğal ve kültürel çevrelerine yaklaĢım tarzları, coğrafya eğitiminin 

nedeni ve nasılı üzerinde belirleyici olmaktadır (Scoffham, 2000: 205–206; Binns, 

2000: 199). Bu yaklaĢımların, geçmiĢten günümüze farklı geliĢim karakterleri 

taĢımasının yanı sıra aynı dönem içinde farklı ihtiyaç ve güdülenmelerden dolayı 

çeĢitlendiğini de görmek mümkündür.              

 

Fairgrieve 1926 (s. 18) yılında coğrafya eğitiminin, okul ders programına 

dâhil edilmesinin, coğrafya konularının önemsendiğinin bir göstergesi olamayacağını 

vurgulamıĢtır. Coğrafya öğretilmesi ve öğrenilmesi oldukça zor bir ders olduğunun 

altını çizmiĢtir. Ayrıca coğrafya öğretiminin, öğrencilerin yaĢadıkları mekânın yanı 

sıra dünya üzerindeki farklı yaĢam alanları hakkında bilgi sahibi olabilmeleri 

açısından önemini vurgulamıĢtır. Kendi ortamı dıĢındaki doğal çevrenin ve insan 

iliĢkilerinin anlaĢılmasının coğrafya eğitimi aracılığıyla gerçekleĢeceğini ortaya 

koyarak, öğrencilerin kendileri ve diğer insanlar arasında farklılıkları da bu sayede 
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anlayacağını söylemektedir. Fairgrieve (1926: 19) göre, coğrafya öğretiminin temel 

fonksiyonu dünyanın içinde bulunduğu gerek sosyal gerekse doğal koĢulları doğru 

bir Ģekilde anlayan, hayalinde canlandırabilen geleceğin vatandaĢlarını yetiĢtirmektir. 

Bu sayede dünyanın tamamında ortaya çıkan siyasi-sosyal sorun ve olgulara coğrafi 

perspektifle bakmaları ve bunlarla ilgili mantıklı akıl yürütmelere sahip olmaları 

sağlanabilecektir. Etkili bir coğrafya eğitimi, öğrencilerin verecekleri kararlarda 

çevresel faktörleri göz önünde bulundurmasına yardımcı olacaktır. 

 

Boehm ve Bednarz (1994: 18), coğrafya eğitiminin bütün aĢamalarında bilgi 

ve becerilerin kazandırılması için cevap aranması gereken soruları: “Coğrafya nedir? 

Bu yer nerededir? Bu yer niçin buradadır? Bu yer burada nasıl oluĢmuĢtur? Bu yer 

diğer yerlerle nasıl bir etkileĢim içerisindedir?" olarak özetlemiĢlerdir. Bu çalıĢmada 

coğrafya öğretmenin mistik bilgi topluluklarının öğrencilere aktarılmasından ibaret 

olmadığını, bunun tersine yaĢam alanlarının mekânsal boyutunun coğrafya 

öğretimine temel olan kavramları oluĢturduğu ileri sürülmektedir. Bahsi geçen 

çalıĢmada öne çıkarılan bir diğer konu ise; coğrafya biliminin ezberlenmesi gereken 

bilgiler yumağından daha çok, insanların yaĢamlarını sürdürdükleri, etkileĢim 

halinde oldukları doğal ve kültürel çevre hakkında soru sorma ve problem çözme 

becerilerini de geliĢtirecek bir Ģekilde öğretilmesinin zorunluluğudur. 

 

Coğrafya eğitiminin ne olması gerektiğini ortaya koyarken açığa çıkan önemli 

sorunların varlığını görmezden gelmek objektif bir tutum olmayacaktır. Bu amaçla 

yapılan araĢtırma ve değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan sorunlar, kimi bilim 

insanlarının bu sorunlara yönelik çözüm önerileri Tablo 1‟de özetlenmektedir. 
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Tablo 1. Coğrafya eğitim ve öğretiminde öne çıkan sorunlar, nedenleri ve çözüm 

önerileri.  

Sorun Nedeni Çözüm Önerisi 

Öğretmen ve öğrencilerin 

coğrafyayı genellikle ülke, Ģehir, 

nehir ve dağ isimlerinin 

öğrenilmesi olarak algılamaktadır. 

Bu yaklaĢımın öğrencilerin 

coğrafyadan zevk almalarını ve 

öğrenmelerini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Erol, 1987: 75; 

Erdenve Akman, 1998: 38; 

Doğanay, 2002: 1). 

Bu tip bir öğrenme ve öğretme 

tarzı, coğrafi kavram ve olguların 

kavratılmasına dayalı öğretimden 

daha kolaydır. Öğreticiler kolay 

olan bu yönteme sıkça 

baĢvurmakta ve temel baĢvuru 

eserleri (ders kitapları) ezberciliğe 

engel olacak Ģekilde 

hazırlanmamaktadır  (Erol, 1987: 

75–80).   

Coğrafya konularının öğrenciler 

için anlamlı ve yararlı olması için 

coğrafya derslerinde kavram, ilke 

ve genellemelerin öğretilmesine 

ağırlık verilmelidir (Erden, 1998: 

39). Ders kitapları, araçları ve 

program anlamlı öğrenmeye yön 

verecek Ģekilde düzenlenmelidir 

Erol, 1987: 88).  

 

Lisans eğitimi veren coğrafya 

bölümlerinin öğretim elemanı 

kadroları nitelik ve nicelik 

bakımından gereken düzeyin 

altındadır (Koçman, 1999: 9).    

Öğretim elemanlarının  

yetiĢtirilmesinde uluslararası 

iĢbirliği, güncel geliĢmeler ve 

yabancı dil becerileri göz önünde 

bulundurulmamaktadır (Koçman, 

1999: 9). 

Bölümlerdeki kadroların çağdaĢ 

coğrafya alanında bilimsel ve 

teknik geliĢmeleri bilen ve 

yakından izleyen elemanlarla 

güçlendirilmesi gerekmektedir ve 

öğretim elemanı alımı sırasında 

geçerli kriterler benimsenmelidir 

(Koçman, 1999: 10). 

Coğrafya bölümlerinde gerekli 

modern altyapı (araç, gereç, 

laboratuar) bulunmamaktadır 

(Koçman, 1999: 9). 

Fakültelerin geliri yetersizdir, 

ödenek sıkıntısı yaĢanmaktadır 

(Koçman, 1999: 10). 

Bölümlerde kuramsal derslerin 

yanı sıra laboratuar çalıĢmalarının 

da gerekli olduğu bilinciyle hareket 

edilmelidir (Koçman, 1999: 10).  

Mezunların istihdamı (Koçman, 

1999: 9). 

Ġlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 

istihdamın dıĢında çalıĢabilecek 

donanıma sahip bir eğitim öğretim 

programı bulunmamaktadır 

(Koçman, 1999: 9).  

Program; jeomorfolog, klimatolog, 

coğrafi istatistik uzmanı gibi 

kadroların yetiĢtirilmesine olanak 

verecek Ģekilde yeniden 

düzenlenmelidir (Koçman, 1999: 

9).   

Yapılan çalıĢmaların büyük bir 

çoğunluğunun niteliksiz ve daha 

önce yapılanların tekrarı olması 

(Koçman, 1999: 10).  

Kadroların akademik 

donanımlarının yetersiz ve 

sayılarının az olması (Koçman, 

1999: 10). 

Bölümler arası iletiĢim, öğretim 

elemanı değiĢimi sağlanmalı, 

bilimsel eleĢtiriler dikkate 

alınmalıdır  (Koçman, 1999: 10). 

Coğrafya bölümlerindeki ders 

programlarının birbirinden çok 

farklı olması (Koçman, 1999: 10). 

Lisans eğitimi veren öğretim 

kurumlarında, çağdaĢ coğrafyacı 

yetiĢtirmek için gerekenin değil, 

öğretim kadrosunun uzmanlığına 

göre program hazırlanması 

(Koçman, 1999: 10). 

Tüm coğrafya birimlerinin 

programları arasında bir denge 

sağlanmalıdır (Koçman, 1999: 10).    

Coğrafya bölümlerinde çağdaĢ 

eğitim ilke ve yöntemlerin 

kullanılması (Stoltman, 1997: 1-3; 

ġahin, 2001: 8; Doğanay,2002: 1). 

Akademik coğrafya bilgilerinin iyi 

bilinmesinin, coğrafya eğitimi için 

yeterli olabileceği düĢünülmekte, 

içeriğe verilen önem, öğretim 

stratejilerine verilmemektedir. 

(ġahin, 2001: 8; Lambert ve 

Balderstone, 2000: 233; 

Doğanay,2002: 1).    

Lisans programında coğrafi 

bilgilerin ne kadarını, nasıl, hangi 

ilke ve yöntemlerle, ne tür araç ve 

gereçler kullanarak öğretileceği 

ortaya konulmalıdır (Stoltman, 

1997: 1-3; Doğanay, 2002: 1). 

Öğrencilerin öğretim sürecine daha 

aktif katılımı sağlanmalıdır 

(Dunford, 1985: 97).  
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2.3. Coğrafya Eğitiminde Kullanılan Öğretim Metodları  

 

“Bir çocuk tarafından kendi dolaysız gözlemi yoluyla 

keşfedilen bir gerçek artık onun varlığının bir parçası olacaktır.” 

      Archibald Geikie (1887: 8)    

 

 ğretim ve eğitim süreci, belli baĢlı deneyimlerle araĢtırmalar sonucunda 

kendi ilke ve yöntemlerini açığa çıkarmıĢtır. “Eğitim ve öğretim düzeyi 

açısından, öğrencileri öngörülen amaç ve ilkelere ulaĢtırmak için uyulması ve 

uygulanması gereken en doğru en güvenilir yollara öğretim yöntemi denir” (Doğanay, 

2002: 159).  Öğretimde amaçlanan hedeflere ulaĢabilmek için izlenecek yola “metod” 

adı verilmektedir (Fidan ve Erden, 1993: 183). Oldukça yalın olan bu tanım, dikkatli 

bir Ģekilde değerlendirilmediğinde, öğretme sanatının derinliği gözden kolayca 

kaçabilecektir. Varılmak istenen erek ne kadar açık ve kolay olursa olsun, benimsenen 

yol doğru değilse hedeften ĢaĢmalar kaçınılmazdır. Coğrafya öğretiminde kullanılan 

metodların seçiminde dersin içeriği, iĢlenen konunun özelliği, öğretim elemanlarının 

alıĢkanlıkları, öğrencilerin özellikleri, öğretim araç ve gereçlerinin durumu belirleyici 

rol oynamaktadır. 

 

 Öğretim sürecinde farklı yöntemlerin bir arada ya da farklı zamanlarda ayrı 

ayrı kullanılması öğrenme açısından belirleyici olgulardan biridir. Gezi-gözlem 

yönteminin, derinlemesine incelenmesinden önce genel öğretim metodlarına 

değinilmesi yararlı olacaktır.  
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2.3.1. Genel Öğretim Yöntemleri  

 

 Anlatım 

KonuĢmacının (öğretmen ya da öğretim elemanı) pasif dinleyicilere (öğrenci) bir 

konuya iliĢkin bilgi ve görüĢlerini aktarmasıdır. En eski ve geleneksel öğretim 

metodudur. Özellikle eğitimin amacı olarak, seçili bir konu veya alan hakkında 

bilgilendirme tercih edilmektedir. Bilgi düzeyindeki davranıĢların kazandırılabilmesi, 

kalabalık öğrenci topluluklarıyla eğitim için en uygun yöntem olması, her zaman ve 

her yerde uygulanabilmesi açısından oldukça sık baĢvurulan bir metod olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Anlatım yönteminin etkili bir biçimde kullanılabilmesi, 

öğreticinin bilgisine, ses tonuna, sözlü anlatım gücüne (konuĢma temposu, melodisi, 

vurgusu, telâffuz ve akıcılığı) bağlıdır. Pasif durumda bulunan öğrencilerin 

konsantrasyonunu yitirip ilgisizliğe kapılması engellenmelidir (Ergün ve ÖzdaĢ, 1997: 

54–55; Çivi ve Büyükkaragöz, 1998: 67–68; Doğanay, 2002: 160–162).   

 

 Soru-cevap   

Öğreticinin formüle ettiği soruları, öğrencilerin cevaplaması üzerine kurulu metod 

Ģeklidir. Soru sormak öğrenmenin temel gerekliliklerinden biridir. Bu yöntemin 

kullanılabilmesi için soru hazırlayan kimsenin alana hâkim olması gerekmektedir. 

Öğrencilerin aktif olarak katılımı sağlanmalıdır. Soru-cevap yöntemin 

kullanılmasında öğrencilerin iĢlenen konunun farklı boyutlarını görebilmesi, fikir 

üretmeleri, birbirlerini dinlemeleri, mantık yürütmeleri hedeflenmektedir. Yöntemin 

kullanılmasında farklı yapılarda sorular gündeme gelebilmektedir; tamamlayıcı, 

hatırlatma, analizci ve sentezci sorular gibi (Ergün ve ÖzdaĢ, 1997: 55–56; Çivi ve 
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Büyükkaragöz, 1998: 68–69; Doğanay, 2002: 162).    

 

 TartıĢma  

TartıĢma, iki veya daha fazla kimsenin herhangi bir konuyu karĢılıklı konuĢarak, 

birbirini dinleyerek, eleĢtirerek, gerektiğinde sorular sorarak incelemesine dayanan bir 

öğretim yöntemidir. Öğretim sisteminin merkezine öğrenciyi alan yaklaĢımların 

kullandıkları baĢlıca yöntemlerden biridir. Öğrencilerin aktif katılımı ile 

gerçekleĢmektedir. TartıĢma öncesi ve sonrasında hem öğrencilerin hem de 

öğreticinin kendi kendine dikkatlice ve kapsamlı bir Ģekilde hazırlanması 

gerekmektedir. Özellikle, kalabalık sınıflarda uygulanması çeĢitli sakıncalar 

doğurabilmektedir. TartıĢmayı yöneten kimsenin tartıĢılan konunun bilincinde olması, 

otoritesini tartıĢmacılara kabul ettirmesi metodun etkili olması için dikkat edilmesi 

gereken diğer konulardandır. Öğrencilerin sosyalleĢmesi, birbirlerinden öğrenebilmesi 

(iĢbirlikli öğrenme), karĢıt fikirlere tahammül ve hoĢgörünün kazanılması, sorumluluk 

duygusunun geliĢtirilmesi açısından oldukça etkili bir yöntemdir. TartıĢma 

metodunun kullanımı sırasında en çok tercih edilen türleri; münazara, forum, beyin 

fırtınası, kısa süreli küçük grup tartıĢmaları (vızıltı grupları), seminer ve açık oturum 

olarak sıralanabilir (Ergün ve ÖzdaĢ, 1997: 56–58; Çivi ve Büyükkaragöz, 1998: 68). 

 

 Problem çözme  

Öğretici ya da öğrenci tarafından ortaya atılan bir problemin çözümüne ulaĢmayı 

içeren öğretim metodudur. Bu yöntemde kullanılan problemlerin, öğrencilerin 

akademik hayatında karĢılaĢtıkları sorunlardan seçilmesine ve güncelliğine önem 

verilmesi gerekmektedir. Çevre sorunları, trafik, kaçak yapılaĢma, bilinçsiz göç, 
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kuraklık gibi problemlerin dersin kapsamı dâhilinde ele alınması gerek öğrencilerin 

bilimsel kariyeri gerekse duyarlılıkların kazandırılması bakımından daha anlamlı 

olacaktır. Bir problemin çözülebilmesi için doğru ve etkin bir Ģekilde tanımlanması, 

problemi doğuran faktörlerin bilimsel olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Bilimsel 

birtakım çözüm önerilerinin ortaya çıkması bu sayede gerçekleĢebilmektedir. Ortaya 

konan problemin bütün boyutlarını anlama, öğrencinin teorik bilgi birikimini 

geniĢletmekte ve bilimsel araĢtırma yöntemlerini kullanmaya yönlendirmektedir. 

Problem çözme yönteminde sıkça kullanılan teknikler; deneme-yanılma, tümevarım, 

tümdengelim, analiz ve sentezdir (Ergün ve ÖzdaĢ, 1997: 58–60; Çivi ve 

Büyükkaragöz, 1998: 68–74; Doğanay, 2002: 162–166).  

  

 Deney  

Öğrencilerin laboratuar veya arazide, bireyler ya da küçük gruplar halinde 

gerçekleĢtirdikleri deneyler yoluyla, yaparak-yaĢayarak öğrenmesini amaçlayan 

yöntemdir. Teorik bilgilerin uygulamaya dökülmesi, deneyin nasıl yapılacağını, 

sonuçlarının neler olacağını, birçok duyunun kullanılmasını, el becerilerinin 

geliĢmesini, araĢtırma hevesini cesaretlendirilmesini sağlayan güçlü ve etkili 

öğrenmeyi hedefleyen bir öğretim yöntemidir. Gerek duyulan mekân, araç ve gerecin 

ekonomik olmaması bir olumsuzluk gibi görünmesine rağmen,  öğrencinin aktif 

katılımını sağlayan, bilimsel araĢtırmaya yönlendiren bir yapıya sahiptir. Genellikle 

sınırlı sayıda öğrenciyle gerçekleĢtirilmesi daha sağlıklı sonuçların elde edilmesine 

olanak verecektir (Ergün ve ÖzdaĢ, 1997: 62; Çivi ve Büyükkaragöz, 1998: 74–77; 

Doğanay, 2002: 171–173).  
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 Örnek olay incelemesi 

Öğrenciler, yazılı ya da görsel bir malzemeden (film, fotoğraf veya harita) 

yararlanarak çevre sorunları, doğal afetler gibi olayları sınıf ortamına getirirler. 

Olayların, nedenleri ve sonuçları hakkında fikirler yürüterek açıklamaya çalıĢırlar. Bu 

yöntemin kullanılması esnasında problem çözme,  iĢbirlikli öğrenme ve rol oynama 

gibi tekniklerden yararlanmak daha kalıcı ve derinlemesine bir öğrenmeye yol 

açabilecektir. Bağımsız düĢünme, orijinal fikir üretme, topluluk önünde konuĢma ve 

tartıĢma gibi birtakım becerilerin geliĢimi için oldukça iĢlevsel bir yöntemdir. Örnek 

olay olarak incelenecek konu, öğrencilerin seviyesine uygun olmalı ve sınıf içindeki 

tartıĢmaların düzeyine dikkat edilmelidir. Sınıf yönetimini bozacak, öğrenciler 

arasında gerginliklerin yaĢanmasına yol açacak, kritik konulara müdahale edilmelidir. 

Öğrencilerin aktif katılımı sağlanmalıdır. Öğretim elemanı, konuĢmaların ve 

tartıĢmaların seyri sırasında bilimsel bir danıĢman gibi hareket etmeli, konunun 

dağılmasına ve eğitsel iĢlevinden uzaklaĢmasına izin vermemelidir (Ergün ve ÖzdaĢ, 

1997: 62–65). 

 

 Drama 

Coğrafya eğitimi sırasında kullanılması oldukça sınırlı olmasına rağmen, çağdaĢ 

eğitim bilimcilerin üzerinde ilgiyle durduğu, eğlenerek öğrenmeyi diğer bir deyiĢle 

oyunla öğrenmeyi hedefleyen bir öğretim yöntemidir. Öğrencilerin, kavram ve durum 

geliĢtirmesinde, sosyal durumları analiz etmesinde, toplumsal problemlerin çeĢitli 

boyutlarını görüp çözüm geliĢtirmesinde, liderlik ve yöneticilik özelliklerini ortaya 

çıkarmasında oldukça yararlıdır (Ergün ve ÖzdaĢ, 1997: 65–70).  
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 Ev ödevleri 

Öğrencilerin, derslerde öğrendiklerini pekiĢtirmelerini, çeĢitli durumlara 

uygulamalarını ve sağlamlaĢtırmalarını sağlayan; öğrencilerin, derslik dıĢında 

öğreticinin kendilerine verdikleri çeĢitli görevleri veya ürünleri içine alan bir yöntem 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin araĢtırma yapmasına imkân vererek yeni 

bilgi ve beceriler kazanmasını sağlar. Ayrıca görev yapma bilinci, kendiliğinden 

araĢtırma yetisi ve sorumluluk duygularının geliĢiminde önemli iĢlevleri 

bulunmaktadır. GerçekleĢtirilen ödevlerin, öğretim elemanı tarafından dikkatlice 

kontrol edilmesi, hata ya da eksiklerin düzeltilerek dönüt olarak verilmesi 

gerekmektedir. Kalabalık öğrenci toplulukları söz konusu olduğunda, bireysel 

farklılıkların anlaĢılmasının en kolay yolu olmasına rağmen, öğretim elemanın, fazla 

vaktini almaktadır. Ev ödevlerinin, öğrencilerin araĢtırarak bulabilecekleri 

konulardan seçilmesi önemlidir (Ergün ve ÖzdaĢ, 1997: 70-72).  

 

 Gösteri 

Öğreticinin kapalı ortamda (sınıf ya da laboratuar) veya açık havada bir dersi, bir 

konuyu çeĢitli araç ve gereçler kullanarak göstermesi üzerine kurulu öğretim 

yönteminin adıdır. Konunun daha etkili anlatılması, kazandırılmaya çalıĢılan 

bilgilerin daha iyi anlaĢılması için resim, fotoğraf, film gibi materyallerin 

kullanılması, basit çizimlerin resmedilmesi, gösteri metodunun özünü 

oluĢturmaktadır. Diğer tüm yöntemlerde olduğu gibi gösteri metodunda da hazırlık 

aĢaması oldukça özenli bir çalıĢma gerektirmektedir. Öğrencilerin, aktarılan konuya 

ilgisini çekecek, daha derin anlamalarını sağlayacak malzemelerin hazırlanması ve 

planlanması bu yöntemin kullanımında dikkat edilmesi gereken konulardandır 
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(Ergün ve ÖzdaĢ, 1997: 73–74; Çivi ve Büyükkaragöz, 1998: 77–78; Doğanay, 2002: 

166–167).  

 

 Gezi-gözlem 

Öğrencilerin eğitsel amaçlarla sınıf ortamının dıĢında müze, fabrika, maden ocağı 

gibi yerlerde ya da arazi ortamında gerçekleĢtirdikleri gezi ve bu alanlarda yaptıkları 

gözlemlere dayalı bir öğretim yöntemidir. Öğrencilerin beĢ duyusunu da kullandığı, 

yaparak ve yaĢayarak öğrenmelerine olanak sağlaması açısından eğitimciler 

tarafından önemle üzerinde durulan bir metodtur. Gezi-gözlem yöntemi, öğrencilerin 

üzerinde çalıĢtıkları nesnelere dolaysız olarak odaklanmasına, yaparak ve yaĢayarak 

öğrenmelerine, öğrendiklerinin daha kalıcı olmasına fırsat vermektedir. Diğer birçok 

öğretim yönteminde olduğu gibi katılan öğrenci sayısı, maliyeti ve zaman yönetimi 

oldukça özenli hazırlık çalıĢmaları gerektirmektedir. Gezi-gözlemin temel 

iĢlevlerinen biri, öğrencilerin sıkıcı sınıf ortamından kurtulması, doğada ve değiĢik 

ortamlarda eğitimlerini daha eğlenceli hale getirmektir (Ergün ve ÖzdaĢ, 1997: 74–

75; Çivi ve Büyükkaragöz, 1998: 78; Doğanay, 2002: 167–170). Tablo 2.‟te gözlem 

türleri verilmiĢtir. 

 

2.4. Coğrafya Eğitiminde Arazi ÇalıĢmaları ve Gezi-Gözlem Yöntemi 

 

Gezi-gözlem metodu hakkında birçok farklı tanım bulunmaktadır. Krepel ve 

Duvall „in (1981: 7) gezi-gözlemi “öğrencilerin, öğretilen malzemeyi doğrudan 

gözlemleyebileceği, fonksiyonel bir ortamda dolaysız olarak çalıĢabilecekleri yerlere 

düzenlenen gezilerdir; örneğin, fabrika, su kanalı, kütüphane, müze gibi yerlere 

düzenlen geziler” olarak tanımlamaktadır. "Sınıf içi çalıĢmalarını tamamlamak ve
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Tablo 2. Eğitsel gözlem çeĢitleri. 

Y
a
p

ıl
ıĢ

 Ģ
ek

li
n

e 
g
ö
re

  Hazırlayıcı gözlem: Öğrenciyi derse, konuya hazırlama amacını taĢır. 

Genellikle nesne ya da olaylara yakından bakıĢı kolaylaĢtıran, konuya giriĢ 

özelliği taĢıyan gözlem türüdür.  

 Tamamlayıcı, uygulayıcı, değerlendirici gözlem: Ders ya da konunun 

pekiĢtirilmesi için gerçekleĢtirilen gözlemlerdir.  

 Ders esnasında gözlem: Ders esnasında hem gözlem yapılır hem de konu 

açıklanır. Örneğin, haritada bir Ģeyin gösterilmesi veya havanın durumu ile 

ilgili kısa bir gözlem. 

Y
a
p

ıl
d

ığ
ı 

y
er

e 
g
ö

re
 

g
ö
zl

em
le

r
  Okul dıĢında, tabi çevrede yapılan gözlem: Okul dıĢında yakın veya uzak 

çevreye yapılan gezileri esas alan gözlemdir. 

 Okulda, sınıfta ya da kültürel çevrede yapılan gözlem; Bahçede, sınıfta, 

havada, gözlem istasyonunda yapılabilir. 

M
ev

cu
d

a
 g

ö
re

 

g
ö
zl

em
le

r
 

 Sınıfça gözlem: Tamamen öğretmenin rehberliğinde, bir sınıfın katıldığı 

gözlemdir. 

 Grupça gözlem: Sınıf ilgi gruplarına ayrılır. Gruplar, gözlemlerini rapor 

haline getirir, rapor sınıfça değerlendirilir. 

 Bireysel gözlem: Tek tek öğrencilerin kendi kendilerine okulda veya evinde 

yapması halidir. Bu gözlemlerin öğretmenin rehberliği altında planlaması, 

rapor halinde getirilmesi, raporların sınıfça değerlendirilmesi yapılır. 

S
ü

re
y
e 

g
ö
re

 

g
ö
zl

em
 

 a) Sürekli gözlem: Olayın baĢından sonuna kadar aralıksız gözlenmesi ve 

sonucunun belirlenmesidir.  

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

değiĢmeyen maddelerin kısa bir sürede gözlenmesi. 

 Periyodik gözlem: Olay ve oluĢumların belli aralıklarla gözlenmesi 

Ģeklinde yürütülen gözlemdir.  

F
iz

ik
i 

Y
a
k

ın
lı

k
  DıĢarıdan gözlem: Gözlemci gözlenenin dıĢındadır. 

 Katılımcı gözlem: Gözlemci gözlenenle birliktedir. 

 

daha anlamlı kılmak amacıyla, bir olayı veya varlığı bulunduğu yerde doğal Ģartları 

içinde planlı bir Ģekilde inceleme yaptırarak öğretme yoludur" (Aydın, 1998: 121). 

Lonergan ve Andresen (1988: 64) gezi-gözlemi “denetlenen öğrenmenin, sınıfın dört 

duvarının dıĢında birinci elden deneyimler aracılığıyla gerçekleĢtirilebileceği” 
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uygulamalar olarak tanımlamaktadırlar. Bu çalıĢmada temel alınan tanım da budur.  

 

Çoğu çalıĢma, gezi-gözlem yönteminin öğrencilerin etkin bir Ģekilde öğrenmesini 

kolaylaĢtırdığını ve hatta bunun temel etkenlerinden biri olduğunu vurgulamaktadır 

(Mellor 1991; Katz, 1994; Lai, 1999; Nairn, 1999; Simm ve David, 2002; Özay, 

2003; Mackintosh, 2005, Korkmaz, 2006; Erdem, 2007; Mazman, 2007). Bunların 

yanı sıra yukarıda adı geçen çalıĢmaların bulgularıyla çeliĢen, gezi-gözlem 

yönteminin öğrenme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ortaya koyan herhangi 

bir yayınlanmıĢ araĢtırma bulunmamaktadır.   

 

Gezi-gözlem metodu denince bütün eğitimcilerin ön kabulü, yaparak ve 

yaĢayarak öğrenmenin en derin ve en etkili öğrenme yolu olduğudur. Coğrafya 

eğitiminin temel sorunlarından biri, öğrencilerin güncel, uygulamalı bilgi ve beceriye 

ulaĢmalarını sağlayacak laboratuar ve arazi derslerine yeterince katılamamalarıdır.  

 

Gezi-gözlem yöntemi, varlığını tamamlayan diğer yöntemlerle birlikte 

kullanılmalıdır. Ayrıca etkili ve kalıcı öğrenmenin durduk yerde gerçekleĢmeyeceği 

açıktır. Böylesi bir öğrenmenin kazandırılabilmesini temin etmek için gezi-gözlemin, 

coğrafya eğitiminin merkezi yöntemlerinden biri olan arazi çalıĢmalarının bir parçası 

olduğunu unutmamak gerekmektedir. Gezi-gözlem faaliyetlerini sıradan bir okul 

pikniğinden değerli kılan, arazi çalıĢmalarının bütünlüklü yapısı ve doğasıdır.  

 

Coğrafya eğitimi içinde arazi çalıĢmaları, temelde, öğrencilerin sınıf 

ortamında öğrendiği kavram ve becerileri gerçek dünyadaki deneyimleriyle 
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desteklemeye, zenginleĢtirmeye ve derinleĢtirmeye dayanmaktadır. Bununla beraber 

sadece arazide kazanılabilecek bilgi, birikim ve becerilerin bulunduğu konular için 

bağımsız arazi dersleri düzenlenmesi de gündeme gelebilmektedir. Gezi-gözlem 

yöntemi arazi çalıĢmalarında ortaya çıkan aktivitelerin merkezinde bulunmaktadır. 

Arazi çalıĢmaları beĢ bileĢenden oluĢmaktadır. Birincisi, araziye gitmeden önce 

düzenlenen ve öğrencilere konu hakkında genel bir perspektif kazandırmak için 

tasarlanan hazırlık aĢamasıdır. Ġkincisi, gezi-gözlem yöntemiyle düzenlenen arazi 

gezisidir. Üçüncüsü, gezi sonrası öğrencilerin yeniden bilgilendirilmesini ve toplanan 

verilerin değerlendirilmesini kapsayan aĢama olarak sayılabilir. Dördüncüsü, 

öğrencilerin araziden elde ettikleri ve uygulamanın diğer aĢamalarındaki bilgilerini 

kullanarak hazırladıkları bir sunum, rapor ya da tez gibi ürünlerin hazırlanmasıdır. 

Son olarak, ortaya çıkan bu ürünlerin değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin 

öğrenciye ulaĢtırılmasıdır.    

 

Coğrafyada arazi çalıĢmaları, geniĢ bir çevre tarafından lisans eğitiminin 

temel parçalarından biri olarak algılanmaktadır. Gerek öğretim elemanları gerekse 

öğrenciler, öğrenme ve öğretmenin en etkili, keyifli yöntemlerinden biri olduğu 

konusunda hem fikirdir. Arazi çalıĢmaları, farklı derslerin geniĢ bir kapsamda 

araĢtırılmasına olanak sağlamakta ve coğrafya programı içindeki pek çok teorik ve 

pratik kavramın bütüncül bir yapıda ortaya konmasında çok değerli bir role sahip 

olarak kabul edilmektedir (Kern & Carpenter, 1984; 1986; Lonergan & Andreson, 

1988; McQueen vd., 1990; Gold vd., 1991; Gold ve Haigh, 1992; McEwen, 1996b; 

Kent vd., 1997).  Seçilen bir konu üzerindeki araĢtırmanın büyük bir oranda arazi 

çalıĢmaları temelli olmasından dolayı, arazi deneyleri de ayrıca coğrafyanın bütün alt 
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kollarında öğrencilerin nitelikli birer uygulamacı olarak geliĢiminde oldukça önemli 

görünmektedir. Arazi çalıĢmalarının bu kadar önemli olduğunun vurgulanmasına 

rağmen, coğrafya bölümleri için öğrencilerin arazide geçirdikleri gün sayısının 

ortalaması Britanya‟da on beĢ gündür (Kent vd., 1997:314). Bu sayı, DTCF Coğrafya 

Bölümünde 4 gün olarak karĢımıza çıkmaktadır (Ankara Üniversitesi, 2005).  

Bunlara rağmen, son elli yılda coğrafya ve coğrafyanın yakın iliĢkilerinin bulunduğu 

bilimlerdeki değiĢimler ve teknolojik geliĢmeler coğrafi arazi çalıĢmalarının 

doğasının da değiĢimine yol açmıĢtır. Yeni araĢtırma metod ve teknolojileri bazı 

geleneksel arazi uygulaması tiplerini önemli oranda geçersiz kılmıĢ ve yeni 

uygulamaları gündeme getirmiĢtir. 

 

Kent vd., (1997) coğrafya öğretiminde arazi çalıĢmalarını konu aldıkları ve 

eleĢtirel bir perspektifle arazi çalıĢmalarının günümüzdeki durumunu 

değerlendirdikleri çalıĢmalarında 1950‟li yıllardan günümüze coğrafya içindeki arazi 

çalıĢmalarının ciddi bir değiĢime uğradığını belirtmiĢlerdir. Tablo 3‟de 1950–1997 

arasındaki dönemde arazide öğrenme yaklaĢımları ve öne çıkan vurgulardaki belli 

baĢlı büyük değiĢimleri özetleyen genelleĢtirilmiĢ bir model sunulmaktadır.  

 

Coğrafya eğitiminde, arazi çalıĢmaları günümüzde hiç olmadığı kadar yoğun 

bir baskı altındadır. Bilimin ve eğitimin doğası gereği ortaya çıkan değiĢimlerin yanı 

sıra bu baskılardan ötürü de arazi çalıĢmaları geçmiĢten farklı özellikler 

sergilemektedir.  Avrupa ülkelerinde, özellikle Büyük Biritanya‟da bu değiĢimin 

nedenleri a) 1980‟lerin ortalarında baĢlayan yüksek öğrenim içinde arazi 

çalıĢmalarıyla kazanılan yeteneklerin daha ilerlemeci ve bütünlüklü bir Ģekilde
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Tablo 3. 1950-1997 arasında coğrafi arazi çalıĢmalarında yaĢanan yaklaĢım 

değiĢimleri. Kent vd., (1997: 316) alınmıĢtır. 

Tarih  YaklaĢım 

1950 

 

 

1960 

Geleneksel „bak-gör‟ veya „Cook turları
1
‟ Ģeklideki arazi dersleri 

 Gözleme dayalı ve tasvir etme  

 „YerĢekilleri‟ temelli ya da coğrafi bağlamda ilginç özellikleri olan yerlere 

düzenlenen gezi ziyaretleri merkezli   

 Pasif öğrenci katılımı   

1970 

 

 

1980 

„Yeni‟ Coğrafya – 1960‟lar  „devrimi‟ 

Problem-merkezli, proje tabanlı arazi çalıĢmaları 

 Tümevarım ve tümdengelim yaklaĢımları, (pozitivist) hipotez geliĢtirme ve test etme, 

veri toplama ve istatistiksel analizler, yorumlama ve rapor yazma 

 Ayrıntılı ölçeklendirme, genellikle çok küçük alanlarda çalıĢma 

 Aktif öğrenci katılımı  

1985 Yüksek öğrenimde giriĢimler – DönüĢebilen yetenekler  

Problem merkezli arazi çalıĢmaları hala hâkim ama 

dönüĢebilen yetenek unsurlarına giriĢ 

 Proje tasarlama yeteneği 

 Organizasyon yeteneği 

 Liderlik yeteneği 

 Grup yetenekleri 

 Aktif öğrenci katılımı ama kontrol hala öğretim 

elemanlarının elinde 

Tematik ve güdümlü geziler 

 Bireysel öğrenci inisiyatifi 

 Grup inisiyatifi 

 Geri bildirimler 

aracılığıyla tamamlanma 

 

1990 Öğrenci sayısındaki çoğalma – büyük sınıflarda öğretim 

 Arazi dersleri daha önce var olan tüm arazi çalıĢmaları yöntemleriyle birleĢir 

 „bak-gör‟ yönteminin tematik güdümlü yürüyüĢ/gezilerle birleĢmesiyle baĢlamıĢtır 

denebilir 

 Daha sonraları öğretim elamanınca yönetilen, problem merkezli projeler 

 Daha sonra öğrencilerin inisiyatifinde problem merkezli çalıĢmaların dönüĢebilen 

yeteneklerin diğer boyutlarıyla eklenmesi    

1997 Büyük sınıflarla birleĢen, arazi çalıĢmaların maliyetinin gerek bölümlerin gerekse 

öğrencilerin karĢısına çıkardı ciddi problemler 

 Gelecek? 

 „Sanal gerçekliğin‟ arazi derslerine yardım etmesi 

 Ama „sanal gerçeklik‟ daha ucuz ya da yeteri kadar tatmin edici olacak mı?   

 

 

değerlendirilmesi (Bull ve Church, 1995; Kneale, 1996; Livingstone, 1996; McEwen, 

1996b); b) Öğrencilerin kazanması gereken beceri ve yeterliliklerin daha geniĢ bir 

kapsama ulaĢması ve öğrenci sayısının giderek büyümesi (Gardiner ve Unwin 1986; 

                                                 
1
 Bir yerin ya da alanın özelliklerinin bir rehber tarafından aktarılmasından oluĢan, 

1910 yıllardan itibaren Ġngiltere‟de hizmet veren turizm Ģirketinden adını alan gezi-

gözlem türüdür. Bu tip gezilere „bak-gör‟ gezileri denilebilir.    
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Gibbs ve Jenkins, 1992; Hindle, 1993; Jenkins, 1994; Clark, 1996; Higgitt, M., 1996; 

Houtsonen, 2000; Lidstone, 2000); c) Arazi çalıĢmalarının maliyetlerini 

üniversitelerden öğrenciler ve/veya onların ailelerine havale edilen bütçe 

kısıtlamaları (Gray, 1993, Gerber ve Chuan, 2000) olarak özetlenebilir. 

 

2.4.1. Arazi ÇalıĢmaları ve Gezi-Gözlem Tipleri 

 

Ön hazırlık, bilgilendirme, gezi-gözlem, öğrenci sunumları, sunumların 

değerlendirilmesi ve dönütler olarak aĢamalandırabileceğimiz arazi çalıĢmalarının 

farklı türleri bulunmaktadır. Öğretim yönteminin seçiminde ortaya çıkan değiĢkenler 

(dersin içeriği, iĢlenen konunun özelliği, öğretim elemanının özellikleri ve 

alıĢkanlıkları, öğrencilerin özellikleri, öğretim araç ve gereçlerinin durumu) 

kullanılacak arazi çalıĢmalarının özelliğini de belirleyen temel faktörler olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

Fiziki coğrafya ders ve konularında tercih edilen gezi-gözlem türü ile beĢeri 

ve ekonomik coğrafya konularında kullanılan gezi-gözlem türünün farklı olmasıyla 

birlikte katılımcı öğrencilerin 1. ya da 4. sınıf öğrencilerinden oluĢması da seçilen 

gezi-gözlem türünün farklılaĢmasını sağlayabilmekteir.    

 

 Arazi çalıĢmalarının sınıflandırmasında, bilim insanları farklı yöntemler 

kullanmıĢlardır. Gold. vd. (1991: 24) „arazi temelli aktivite türleri‟ olarak yaptıkları 

sınıflandırmada, faaliyetin süresine, gezilen yerlerin sayısına ve öğrencilerin katılım 

düzeyine göre bir ayrıma gitmiĢlerdir. Tablo 4‟de bu sınıflandırma verilmiĢtir. Tablo 
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2‟de verilen eğitsel gözlem türlerinden farklı olarak gözlem faaliyetinin beraberinde 

gerçekleĢtirilen diğer etkinliklerin de sınıflandırmaya dâhil edildiği görülmektedir. 

 

Arazi çalıĢmalarını sınıflandıran yayınlanmıĢ bir diğer çalıĢmayı Kent vd. 

(1997) gerçekleĢtirmiĢtir. Bu sınıflandırmada temelde iki ayrım noktası 

bulunmaktadır. Her ikisi de öğrenci ve öğretim elemanının rollerine bağlı olarak 

Ģekillenmektedir (ġekil 1). Birincisi öğrencilerin arazi çalıĢmaları ve dolayısıyla 

gezi-gözlem etkinliğindeki durumu olarak özetlenebilir. Öğrencinin, pasif ya da aktif 

olmasına bağlı olarak arazi çalıĢmaları; a) Gözleme dayalı arazi çalıĢmaları, b) 

Katılıma dayalı arazi çalıĢmaları olmak üzere sınıflandırılabilir. Ġkinci ayrım noktası 

ise; öğrenci ve öğretim elemanının karar alma sürecindeki belirleyiciliğine göre 

yapılan sınıflandırmadır. Öğrencinin, öğretim elemanına bağımlılığına ya da 

özerkliğine göre arazi çalıĢmaları; a) Öğretim elemanı merkezli (bağımlı) arazi 

çalıĢmaları, b) Öğrenci merkezli (özerk) arazi çalıĢmaları olarak sınıflandırabilir.  

 

Tablo 4. Arazi temelli faaliyet tipleri, Gold vd. (1991: 24) alınmıĢtır.  

Arazi temelli aktivite türü Örnek 

1. Sınırlı zamanda, sınırlı yerlerin gezildiği arazi 

çalıĢmaları 

Kısa arazi gözlemleri 

2. Çok çeĢitli yerlerin gezildiği, sınırlı aktivitenin 

gerçekleĢtirildiği arazi çalıĢmaları 

Cook Tur (bak-gör 

gezileri) 

3. GeniĢ zamana yayılan çeĢitli yerlerin gezildiği arazi 

çalıĢmaları 

YerleĢik arazi dersleri 

4. Farklı lokasyonlara dayalı arazi çalıĢması Uygulama çalıĢmaları, 

araĢtırmaları 

5. Stajyer öğrencilik ve katılımcıların gözlemlerini 

temel alan arazi çalıĢmaları 

Proje çalıĢmaları 
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Öğrencilerin bakıĢ açısına göre bütün arazi aktiviteleri iki süreklilik arasında 

bir yere yerleĢtirilebilir: ilk olarak pasif gözlemci ve aktif katılımcı arasına; ikinci 

olarak da bağımlılık ve özerklik arasına (ġekil 1). Arazi çalıĢmaları: 

 

1. Gözleme dayalı, öğrencinin gözlemci olarak pasif katılımının olduğu arazi 

çalıĢmaları. 

2. Katılıma dayalı, öğrencinin aktif katıldığı arazi çalıĢmaları.  

3. Stajyerlik veya uygulamalı öğrenme temelli arazi çalıĢmaları olmak üzere 

üç baĢlık altında toplanabilir. 

 

 

ġekil 1. Öğrencinin katılım Ģekline ve öğretim elemanının pozisyonuna göre 

gezi-gözlem türleri. Kent vd. (1997) alınmıĢtır. 

 

2.4.1.1. Gözleme Dayalı Arazi ÇalıĢmaları 

 

Gözleme dayalı arazi çalıĢmalarında, kontrol tamamıyla öğretim elemanının 

BAĞIMLI 

GÖZLEMCĠ   KATILIMCI 

Öğrenci güdümlü     Bireysel  

Geziler      projeler 

 

 

       Grup 

       projeleri 

 

 

 

                Öğretici güdümlü 

Bak-gör gezileri     projeler

     

ÖZERK 
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elindedir. Gezinin düzenleneceği yer, etkinliğinin süresi, kullanılacak öğretim 

yöntemlerinin seçimi tümüyle öğretim elemanının inisiyatifindedir. Seçilen yöntem 

öğretim elemanının bilgi, birikim ve deneyimleri doğrultusunda daha önceden 

çalıĢtığı, gördüğü alanlar seçilerek gerçekleĢtirilmektedir. Öğrencilerden beklenen, 

grup düzenini bozmadan „orada olmak‟, anlatılanları dinlemek, notlar almak, gerekli 

yerlerde çizimler yapmak ve fotoğraf çekmektir. Bu haliyle gözleme dayalı arazi 

çalıĢmaları organizasyonu en kolay yöntemlerden biridir (Kent, vd, 1997: 315). 

 

Bu tip bir arazi çalıĢmasında dikkat edilmesi gereken çeĢitli noktalar 

bulunmaktadır. Grup içindeki öğrenci sayısı yirmiden fazla olmamalıdır. Diğer bir 

söyleyiĢle öğretim elemanı, öğrenci oranı en fazla 1/20 olmalıdır. Anlatımlarda 

öğrencinin dikkatinin dağılmamasına, ilginin canlı tutulmasına önem gösterilmelidir. 

Dikkati dağılan öğrencilerin baĢka yerler ve iĢlerle uğraĢtığı gözlemlenmektedir.  

 

Gözleme dayalı arazi çalıĢmalarının en gelenekseli, en basiti ve en çok 

kullanılan Ģekli „bak-gör‟ arazi gezileridir. Fuller vd. (2000: 210) yaptıkları deneysel 

araĢtırmada öğrenci katılımının gözlemci seviyesinde kaldığı bu tip arazi 

çalıĢmalarına “betimsel-açıklama yaklaĢımı” olarak kabul etmiĢler ve coğrafya 

eğitimine yeni baĢlayan (1. sınıf) öğrencilere en uygun yöntem olduğunu ortaya 

koymuĢlardır. Daha önce görülmemiĢ bir alan hakkında ilk izlenimlerin verilmesinin, 

arazi çalıĢmalarına ve araĢtırmaya yönelik yöntem kazandırılması açısından oldukça 

elveriĢli olduğu kabul edilmektedir. Özellikle baĢlangıç seviyesinde olan sınıflarda 

dikkatlice hazırlanan ve yönetilen gözleme dayalı arazi çalıĢmalarının bir hayli etkili 

ve kullanıĢlı bir öğrenme metodu olabileceği savunulmaktadır (Couch, 1985: 250). 
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Bu tip arazi çalıĢmalarında öğrenciler, pasif dinleyici konumunda oldukları için, 

diğer tüm öğretim yöntemlerinde olduğu gibi, çok çabuk sıkılabilmekte ve konu 

üzerindeki dikkatlerini kaybedebilmektedir (Brown, 1969: 70-78).       

 

Gözleme dayalı arazi çalıĢmalarındaki etkinlikler, kontrollü bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmek zorundadır. Uzun süre araç (otobüs, minibüs, vb.) içinde geçen 

aktiviteler öğrencinin kazanımları açısından pek bir değer taĢımamaktadır. Sürekli 

öğretim elemanının anlatımı Ģeklinde geçen konferanslar yerine, gezi yürüyerek ve 

öğrencilerle karĢılıklı iletiĢim halinde gerçekleĢtirildiğinde öğrencilerin katılımı daha 

aktif hale gelebilmektedir (Gold vd., 1991: 33). Öğrencilerin, öğretim elemanıyla 

sürekli iletiĢim halinde bulunduğu gezi-gözlem faaliyetleri, bağımsız gözlem 

yapabilmelerine ve anlamadıkları ya da ilginç buldukları olay veya konuları informal 

bir Ģekilde öğretim elemanına aktarmalarına yardımcı olabilmektedir (Kent vd., 

1997: 315).  

 

Bunların yanı sıra gözleme dayalı arazi çalıĢmaları esnasında, öğrenciler 

sıkılırlarsa, ziyaret edilen yerde bulunan önemli coğrafi Ģekilleri, anahtar özellikleri 

ve yapıları kaçırmakta, öğretim elemanının bakıĢ açısını herhangi bir eleĢtirel görüĢ 

olmaksızın yeniden üretme eğiliminde olmaktadırlar (HMI, Her Majesty‟s 

Inspectors), 1992: 7; Haigh & Gold, 1993: 24). Arazi çalıĢmalarına baĢlamadan önce, 

öğrencilerin karĢılaĢacakları olaylar hakkında kısaca bilgilendirme, katılımın teĢvik 

edilmesine yardımcı olabilmektedir. Böylesi bir uygulama sırasında arazide 

karĢılaĢılan oluĢumları öğretim elemanlarının direk aktarımı yerine, öğrencilerden 

kısa açıklamalarını kapsayan değerlendirmeler istemek, daha kalıcı bir öğrenme 
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sağlamaktadır (Kent vd., 1997: 316).  Saatler boyu süren uzun yolculuklar yerine, 

kısa aralıklarla ulaĢılan duraklar Ģeklinde düzenlenen gezilerde daha sağlıklı sonuçlar 

alınmaktadır (Fuller vd. 2000: 210).      

  

Gözleme dayalı arazi çalıĢmaları sırasında, not almak çoğu öğrenci için 

problem olmuĢtur ve olmaya devam etmektedir. Lewis ve Mills (1995), öğrencilerin 

bu tip etkinlikler sırasında baĢvurabilecekleri arazi krokileri ve bunları özenli bir 

Ģekilde notlarla açıklayabilecekleri oldukça kullanıĢlı kılavuzlar hazırlamıĢlardır. 

Araziye çıkmadan önce, öğrencilerin özen göstermesi gereken konular hatırlatılmalı 

ve nerelerde çizimlerle açıklamalar yapmaları gerektiği söylenmelidir. Öğrencilere 

kullanabilecekleri „gezi defteri‟ taslağının verilmesi ya da gösterilmesi ile arazide 

gerçekleĢtirilecek bilgilendirme daha iĢlevsel olabilecektir. 

 

Gözleme dayalı arazi çalıĢmalarını uygulayan coğrafyacıların, son yıllarda 

sıklıkla kullandıkları diğer seçenek ise; arazi gezilerine, çalıĢma programları 

götürmek ya da gezinin kendisinin bir çalıĢma turu gibi organize edilmesidir 

(Pederson, 1978: 11-14; Keene, 1982: 109-121; 1993: 159; Habeshaw vd., 1992: 

101-103; Slater, 1993: 47-55). Coğrafya veya bir diğer deyiĢle arazi-çevre temelli 

eğitim veren bilimlerde popülerliği artan bir diğer yöntem, öğrencilerin, gezilere 

üzerinde çalıĢabilecekleri ve çeĢitli araĢtırmalar yapabilecekleri bir harita ile 

katılmalarıdır (Brown, 1969: 72). Bu çalıĢma programları ya da haritalar ele alınarak 

öğrencilerin kiĢisel gözlemlerinden kaynaklanan soruları yanıtlamak gerek öğretim 

elemanının anlatımlarına bir çerçeve hazırlaması, gerekse öğrencilerin ziyaret 

alanında coğrafya öğrenimi dıĢında bir iĢle meĢgul olmalarını engellemesi 
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bakımından oldukça kullanıĢlıdır. Bireysel olarak yapılan geziler, kasaba ya da kırsal 

alan yürüyüĢleri bu tip bir alıĢtırmanın daha otonom ve sofistike versiyonlarıdır.  

Öğrencilerin bu tip aktivitelere birinci sınıftan itibaren özendirilmesi gerekmektedir. 

(NCC, Nature Conservancy Council, 1981: 25-29;  Higgitt D.L., 1996: 35-44). 

Gözleme dayalı arazi çalıĢmalarının, öğrencinin kendi kiĢisel tercihi yönünde 

gerçekleĢtirdiği arazi gezileri olarak uygulanması bu tip bir çalıĢmanın ulaĢtığı en 

önemli noktalardan biri olarak algılanabilir. Öğretim elemanlarının kılavuzluğuna 

baĢvurarak gerçekleĢtirilen ve öğrencinin kendi iradesiyle, dolaysız gözlemi yoluyla 

elde edeceği birikim ve kazanımlar yeri doldurulamaz zenginlikler olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Özellikle, coğrafya bölümlerinde bitirme tezleriyle ulaĢılmak istenen 

seviye budur. Öğrencinin, danıĢmanıyla birlikte kararlaĢtıracağı bir alan üzerinde 

yapılacak bir araĢtırmanın, arazi ziyareti boyutunu bu tip otonom bir arazi 

çalıĢmasına örnek vermek yanlıĢ olmayacaktır.      

    

2.4.1.2. Katılımcı Arazi ÇalıĢmaları  

 

Gerek derslik gerekse arazi ortamında öğrencilere derse katılım imkânı 

verildiğinde, kendi deneyimleri yoluyla konuları, kavramları daha iyi ve daha kalıcı 

öğrendikleri düĢünülmektedir (Jenkins ve Pepper, 1988: 67; Sharp, 1989: 207). 

Katılımcı arazi çalıĢmaları, öğrencilerin dikkatini çekmesi ve öğrenme deneyimini 

derinleĢtirmesiyle ünlüdür. Buna rağmen, bu ün her zaman haklı bir ün olarak 

karĢımıza çıkmamaktadır. Öğretim elemanın güdümü ile otonom çalıĢmalar arasında 

bir süreklilik mevcuttur ve bu öğrencilerin katılım Ģeklini de yansıtmaktadır. 

Öğrenciler, öğreticilerin güdümünde hazırlanan projelerden çok kendi baĢlarına 
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gerçekleĢtirdikleri projelerde daha anlamlı ve daha etkin öğrendiklerini ileri 

sürmektedir (Tinsley, 1996: 60). Özellikle son yıllarda proje temelli öğretim tekniği, 

pek çok farklı bilim dalında oldukça tercih edilir hale gelmiĢtir. Proje temelli 

öğretim, öğrencilerin, belli bir konu ya da alan üzerinde bilgi, birikim ve becerilerini 

geliĢtirmenin yanı sıra; problem çözme, karar verme, analitik ve eleĢtirel düĢünme 

becerileri gibi güncel hayatlarında ya da mezuniyet sonrası kariyerlerinde oldukça 

etkili ve yararlı olabilecek becerileri de kazanmalarını sağladığı savunulmaktadır 

(Mellor, 1991: 140; Mossa, 1995: 87; Pawson ve Teather, 2002: 275; Kwan ve Chan, 

2004: 317).  

 

Katılımcı arazi çalıĢmalarının sakıncaları dört farklı boyuta sahiptir. Ġlk 

olarak, tatmin edici bir sonuç elde edebilmek için genellikle çok geniĢ zamana 

yayılan bir ön hazırlık evresi gerekmektedir. Ġkinci olarak, proje çalıĢmaları bak-gör 

formatından daha uzun zaman almaktadır ve maliyeti daha fazladır. Üçüncüsü ise, 

dağınık grupları veya daha kötüsü bağımsız olarak özerk bir Ģekilde çalıĢan 

öğrencileri, en uygun koĢullara yönlendirmek (sadece akademik değil, ayrıca sağlık 

ve güvenlik nedenlerinden dolayı) oldukça zor olabilmektedir. Son olarak, gözleme 

dayalı arazi çalıĢmalarında, kalabalık grupların yönlendirilmesi ve kontrolü daha 

kolayken, katılımcı gezi-gözlemde bu durum o kadar kolay olmamaktadır (Boud & 

Feletti, 1991: 5, Higgitt, 1996: 40).  

                                  

Katılımcı arazi çalıĢmalarında, öğrenciler en fazla öğretici güdümlü proje 

çalıĢmalarında bağımlıdırlar. Tipik bir öğretici güdümlü projede, (Cloke vd., 1981) 

öğretici, projenin tasarımına karar vermekte ve öğrencilere gerçekleĢtirmeleri 
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gereken aktiviteleri önermektedir. Öğrencilerin arazi ziyaretleri öncesi ve sonrasında 

kullandıkları veri toplama ve analiz yöntemleri genellikle yakından kontrol 

edilmektedir. Bu durum katılımcı arazi çalıĢmalarının öğrencilere tanıtılması 

açısından, özellikle lisans programının ilk yıllarında, bir hayli kullanıĢlı bir yöntem 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ilk yıllarda oldukça sık baĢvurulan bu 

yöntem, ayrıca öğrencilerin araziden örnek topladığı ve daha sonra bunları bir 

uygulama/laboratuar çalıĢmasıyla analiz ettikleri, laboratuar-temelli dersleri 

destekleyen günü birlik arazi çalıĢmalarında da tipik olarak kullanılmaktadır (Mellor, 

1991: 140, Kent vd., 1997: 317). Katılımcı arazi çalıĢmalarının, ülkemiz coğrafya 

bölümlerinde kullanımı için gerekli laboratuar derslikleri sadece iki üniversitede de 

bulunmaktadır. Coğrafya eğitiminde, lisans bitirme tezlerinin bir bölümü öğretim 

elemanı güdümünde gerçekleĢtirilen projelere örnek olarak verilebilir.      

 

Kimi zamanlarda katılımcı arazi çalıĢmaları, öğrencilere, öğretim 

elemanlarının araĢtırma projelerine katılmalarına olanak sağlamaktadır. Öğrencilerin, 

bu tip projeler içinde özgün bir yer alarak katılmalarıyla kazanılan özerklik ve 

beceriler, öğrenme deneyimi anlamında çok faydalı olabilmektedir (McQueen vd., 

1990: 89; Purdom vd., 1990: 430). Öğretim elemanları öğrencileri kendi 

araĢtırmalarında görevlendirmeden önce, kendi araĢtırma amaçlarını ve öğrencilerin 

araĢtırmaya katılım nedenlerini dikkatli bir Ģekilde değerlendirmelidir. Öğretim 

elemanlarınca düzenlenen bilimsel projelerde yer alan öğrencilerin sayısı oldukça 

kısıtlıdır. Buna rağmen, öğrencilerin arazide çalıĢma açısından ilk elden deneyimleri 

en uygun Ģekilde alabilecekleri bir ortam hazırlanmıĢ olmaktadır.   
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Öğretim elemanı güdümlü bir proje ve bağımsız grup projesi arasındaki orta 

bölge olan ve (birinci yılın öneminin giderek artmasına rağmen) genellikle Avrupa 

ülkelerindeki coğrafya ve jeoloji programlarında ikinci yıl uygulanan proje, öğretici 

kılavuzluğunda yapılan grup çalıĢmalarıdır. Burada öğretici, bir grup öğrenciye bir 

projeyi formüle etmede, arazi çalıĢmasının yapılacağı alanı seçmede ve uygun 

metodolojinin uygulanmasında yardım etmektedir (Couch, 1985: 249; Slater, 1993: 

50). Grup çalıĢmaları, öğrencilerin coğrafi bilgi ve becerilerini geliĢtirmek ve 

derinleĢtirmekle birlikte; iletiĢim, iĢbirliği, liderlik gibi bazı dönüĢtürülebilir 

becerilerinin de geliĢtirilmesine yardımcı olabilmektedir. Kariyerlerini devam 

ettirecek öğrencilerin bu tip çalıĢmalarla mezuniyet sonrasına da hazırlanmaları 

sağlanmaktadır.  

  

Rol oynama proje çalıĢmaları, katılımcı gezi-gözlem yaklaĢımının önemli bir 

varyasyonudur. Bu projelerdeki gruplararası rekabet, baĢarıyı tetiklemekte ve 

giriĢkenlik becerilerini belirlemek açısından kullanıĢlı olabilmektedir (McEwen, 

1996b: 380). Ġyi tasarlanmıĢ bir rol oynama alıĢtırmasında, katılımcılar tarafından 

ortaya konan bakıĢ açılarındaki çeĢitliliğinin eğitimsel değeri oldukça yüksek 

olabilmektedir (Harrison & Luithlen, 1983: 24; Gold vd., 1991: 21-35; Gold vd., 

1992: 214; Slatter, 1993: 50). 

 

Katılımcı gezi-gözlem yönteminin içinde öğrenci güdümlü grup 

çalıĢmalarında, araĢtırma planı ve seçilen metodoloji genellikle öğrenci grupları 

tarafından kararlaĢtırılmaktadır (Darby ve Burkle, 1975: 27). Öğreticinin rolü sağlık 

ve güvenlik konuları üzerinde tavsiyeler vermek ve çalıĢmayı cesaretlendirmek 
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olarak karĢımıza çıkmaktadır (Healey, 1991: 10).  

2.4.1.3. Stajyerlik veya uygulamalı öğrenme temelli arazi çalıĢmaları 

 

Coğrafyacılığın bir meslek olarak çerçevesinin çizilmediği ülkemizde 

stajyerlik kurumunun iĢlemesi Ģuan için pek olası gözükmemektedir. 1983 yılına 

kadar DTCF Fiziki Coğrafya Kürsüsü‟nde lisans eğitimine devam eden öğrencilerin 

stajyer olarak MTA, MGM, EĠE, KHGM, KGM ve DSĠ gibi kurumlarda isteğe bağlı 

çalıĢabildikleri bilinmektedir (Doç. Dr. Gürcan Gürgen ve Doç. Dr. Ġhsan Çiçek, 

kiĢisel görüĢme). Özellikle teorik ve uygulamalı bilgi ve becerilerin iĢ hayatında 

kullanılıĢ Ģeklinin deneyimlenmesi açısından anlamlı bir etkinliktir. Formal olarak, 

lisans eğitiminde stajyerlik uygulamalarının bulunmaması öğrencilerin uygulamalı 

öğrenme faaliyetlerine yönlendirilmesinin önünde bir engel olarak görülmemelidir. 

Fiziki coğrafya, beĢeri coğrafya ve sosyal bilimlerde, özellikle sosyoloji ve 

antropolojide uygulamalı öğrenme, alternatif bir arazi çalıĢma yöntemidir. Lisans 

eğitimini sürdüren coğrafya öğrencileri, bireysel olarak bazı sosyal projeler yürüten 

kurumlarda (sivil toplum kuruluĢları) görevler alarak, beĢeri coğrafya bilgilerini bu 

çalıĢmalarda kullanabilirler. Fiziki coğrafya konuları içinse, öğrenciler çevre yönetim 

birimlerine ya da kurumlarına baĢvurarak stajyer öğrenci olarak çalıĢabilirler.  

  

Birçok ülkede, coğrafya programlarında gözlemsel katılım ve uygulamalı 

öğrenmenin bu türü; stajyer öğrencilik, giderek artan bir kabul görmektedir. 

Öğrenciler, bazı organizasyonlar ticari Ģirketler, hayır kurumları, resmi kurumlar, 

yerel ve ulusal çevre kuruluĢları ve planlama departmanları içinde yer almakta ve 

organizasyonda bir haftadan bir yıla kadar değiĢen bir dönem boyunca çalıĢmaktadır. 
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Bu coğrafi arazi çalıĢmalarının yeni ve önemli bir formatı olarak algılanabilir. Pek 

çok öğrenci, staj dönüĢünde daha olgun ve sorumluluk sahibi birer birey olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte bazı etik eleĢtiriler ortaya atılmaktadır: 

öğrencilerin uygun bir Ģekilde yönetildiklerinden ve ucuz iĢ gücü olarak 

görülmediklerinden emin olunması hayati bir önem taĢımaktadır (Kent vd., 1997: 

318).  

 

Bu alandaki diğer bir geliĢme, gerek öğrencilerin gerekse öğretim üyelerinin 

birtakımın elemanları olarak, güncel araĢtırma sorunlarını çözmek için katıldıkları 

iĢbirlikli araĢtırma projeleridir ve usta-çırak iliĢkisinin iĢlevselliğinin 

karĢılaĢtırılmasına olanak sağlamaktadır ( McEwen 1996a: 367–378). 

 

2.4.2. Arazi ÇalıĢmaları ve Gezi-Gözlem Yönteminin Uygulaması 

 

Gezi-gözlem yöntemi ve arazi çalıĢmaları, temelde „uygulamalı ders‟ kavramı 

altında yer almaktadır. Bütün uygulamalı aktivitelerde öğrencilerin bir dizi „öğrenme 

aĢamasından‟ geçtikleri ileri sürülmektedir (Henderson, 1969: 3; Laws, 1984: 105; 

Couch, 1985: 251; Lonergan & Andresen, 1988: 63). Bu aĢamalar; hazırlık ve 

bilgilendirme (brifing), aktiviteye katılma, aktivite sonuçlarının iĢlenmesi, 

yorumlanması ve sunulması, arazi ziyaretinden sonra yeniden bilgilendirme, geri 

bildirimler (dönütler) ve değerlendirme olarak sıralanabilir. Etkin ve anlamlı 

öğrenmenin gerçekleĢmesi için her bir aĢamanın çalıĢmanın bütünlüğü bozmadan 

tasarlanması, rastlantılara bırakılmaması önem taĢımaktadır.    
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2.4.2.1.  Hazırlık ve Bilgilendirme 

 

Etkili bir gezi-gözlem ve arazi çalıĢması için hazırlık aĢaması oldukça kritik 

bir öneme sahiptir. Bu aĢama, öğretim elemanının öğrencilere arazi çalıĢması için 

yeterli hazırlıkları yaptırdığı ve gerçekleĢtirilmesi düĢünülen aktivitede etkin bir 

Ģekilde katılmaları yönünde gerekli kavramsal altyapıya ve bilgiye sahip olmalarını 

sağladığı aĢamadır. (Laws, 1984: 105; Couch, 1985: 250). Arazi çalıĢmalarının 

hazırlık aĢaması, öğrencinin gerek zihinsel gerekse fiziksel donanımının 

güçlendirilmesidir. Gezi-gözlem yönteminin hazırlık aĢamasını gerçekleĢtirmek için 

arazi uygun bir ortam değildir. Arazide yapılan hazırlık bilgilendirmeleri ciddi zaman 

kaybına yol açmaktadır (Garver, 1992: 119–120; Gold ve Haigh, 1992: 118). 

 

  Arazi çalıĢmalarına hazırlık aĢamasında, öğrenciler arazide onlardan ne 

istenildiği, ne beklenildiği konusunda uyarılmalı, sorumluluklarının bilincinde 

olmalı, konu hakkında araĢtırma yapmalı ve görevlerini etkili bir Ģekilde yerine 

getirebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalıdırlar. Öğrencilerin, gezi- 

gözlem yönteminde anlamlı ve etkin bir öğrenme süreci yaĢayabilmeleri adına hangi 

türü olursa olsun, arazi çalıĢmalarının hazırlık aĢamasındaki bilgilendirmenin 

olabildiğince planlı yapılması gerekmektedir. 

      

Bilgilendirme sadece lojistik konuları  (ulaĢım, kılık-kıyafet, ekipman, 

yiyecek ve güvenlik) değil, arazi çalıĢmalarının akademik içeriği, amaçları ve 

hedeflerini de kapsamalıdır. BaĢarılı bir bilgilendirme, öğrenme için temel bir yapı 

sağlamalıdır ve arazi çalıĢmaları sırasında yapılacak etkinliklerin (bunlara öğretimle 
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ilgili olanlar da dâhil) sınır ve kapsamını da vermelidir (Laws, 1984: 110; Lonergan 

ve Andresen, 1988: 70). Öğrenciler, arazi çalıĢmasının yapılacağı alan ve bu alanın 

coğrafi özellikleri konusunda bilgilendirilmelidir. Özellikle coğrafya eğitiminin 

baĢlangıcında olan öğrenciler göz önünde bulundurulduğunda, bilgilendirme 

esnasında öğrencilerin arazi çalıĢmaları ve arazideki ortam hakkındaki duygu ve 

düĢüncelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Öğrencilerin düĢünce ve duygularına 

bağlı olarak anlatılacaklar Ģekillenmeli, öğrencilerin ön yargıları ve yanlıĢ fikirlerinin 

ortaya çıkardığı genellemelerin önüne geçilmelidir. Ne yazık ki, coğrafyacılığı 

meslek olarak tercih eden ve yükseköğretime coğrafya bölümlerinde devam eden 

öğrenciler, ortaöğretimden akademik anlamda pek fazla bir birikim 

getirememektedirler. Özellikle okul gezisi bağlamında düzenlenen gezi-gözlem 

etkinliklerinin her açıdan istenen seviyenin bir hayli altında olması (Özay, 2003: 

127-133), bu tip etkinliklerin sıradan bir piknik ya da tanıtım gezisinden pek farklı 

olamamasına neden olmaktadır. Ayrıca ortaöğretim aĢamasında coğrafyadan yüksek 

dereceler alan öğrencilerin dahi, lisans aĢamasındaki gezi-gözlem faaliyetlerine 

hazırlıklı olmadığı ileri sürülmektedir (Dalton, 2001: 391).    

      

Öğrenciler tarafından gerçekleĢtirilecek kiĢisel hazırlıklar (arazi gezisi 

öncesinde yapılacak konu hakkındaki literatür taraması), öğretim elemanlarının 

ortaya koyduğu hazır bilgilendirmelerden daha verimli daha kalıcı olabilmektedir. 

Hazırlık aĢamasında, öğrenciler internet ve world wide web seçeneklerini de 

değerlendirebilmektedirler (McMorrow, 2005: 223-245).  Bu durumda, öğrencilerin 

yaptığı hazırlıkların ve topladıkları bilgilerin kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Öğrenci gruplarının, kendi gidecekleri alan hakkında yapacakları hazırlıklar konuya 
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daha çok yoğunlaĢmalarına, ilgi göstermelerine ve katılımın daha yüksek seviyelere 

ulaĢmasına neden olabilmektedir (Bradbeer, 1996: 16). Yaptıkları deneysel 

araĢtırmanın sonucunda, hazırlık aĢamasında bilgi teknolojilerinin kullanımının 

(bilgisayar, hava fotoğrafları, modelleme vb.) öğrencilerin bölge hakkındaki 

bilgilerini arttırdığı, daha iyi gezi planları yaptığını, veri toplama, derleme ve analiz 

etme becerilerini geliĢtirdiğini ileri sürmüĢlerdir (Warburton vd., 1997: 333-339).  

  

Araziye çıkmadan önce derslik ortamında gerçekleĢtirilen bilgilendirme 

dıĢında, arazide yapılan kısa bilgilendirmeler de arazi çalıĢmalarının önemli bir 

parçasıdır. Arazide, özellikle daha önce görmedikleri ve bazı özellikleriyle ilgi çeken 

ortamlarda, her bir aktiviteye baĢlamadan önce öğrencilerin bilgilendirilmeye ihtiyacı 

olabilir. 

 

 Gezi-gözlem yönteminin hazırlık aĢamasının, öğrenci boyutundaki 

hazırlıklar kadar önemli olan bir diğer ayağını, öğretim elemanları oluĢturmaktadır. 

Arazi çalıĢmasının baĢarısı için öğretim elemanı tarafından gerçekleĢtirilen 

hazırlıklar son derece önemlidir. Akademik olarak literatür taraması, kartografya ve 

uzaktan algılama bilgilerinin analizi, arazinin fiziki özelliklerinin ortaya konulması 

ve çalıĢma için uygunluğunun değerlendirilmesi, hazırlanan çalıĢmanın güvenlik ve 

süresi konusundaki belirlemeler öğretim elemanının yapması gereken hazırlığın 

kapsamını oluĢturmaktadır. ĠĢin lojistik boyutunda ise, yolculuk rotasının seçilmesi, 

arazi çalıĢmaları için gereken otobüs Ģoförleri, yurt görevlileri, oteller ve çalıĢanları, 

gerek duyulur ise rehberlerin ayarlanması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Sağlıklı ve güvenli bir gezi-gözlem etkinliği için, öğretim elemanının yapacağı 



 

43 

 

hazırlıkların önemi açıktır. 

 

Ülkemizdeki coğrafya bölümlerinde Ģimdiye kadar uygulanmamasına 

rağmen, dünyanın pek çok ülkesinde arazi çalıĢmaları öncesinde resmi ve 

belgelendirilmiĢ bir risk analizi yapılması kritik önem taĢımaktadır (Kent vd., 1997: 

321). Birçok coğrafya bölümünde,  risk analizinin nasıl yapılabileceğini ortaya koyan 

kılavuzlar bulunmaktadır ve bunların çoğu beĢ aĢamalı bir modele dayanmaktadır. 

Birinci aĢama, tehditleri tanımlar ve arazi çalıĢması sırasında potansiyel olarak 

nelerin zarar verebileceği öngörülmeye çalıĢılır. Arazideki potansiyel tehditleri, dört 

baĢlık altında toplamak mümkündür. Bunlar olağandıĢı hava olayları gibi fiziki 

tehditler, zehirli yılan veya kene gibi biyolojik tehditler, tarım ilaçları gibi kimyasal 

tehditler ve son olarak, trafik kazaları gibi antropojen tehditler olarak karĢımıza 

çıkmaktadır (Higgitt ve Bullard, 1999: 442). 

 

Ġkinci aĢamada, kimin ya da kimlerin arazi çalıĢması sırasında zarar 

görebileceği tanımlanır. Arazide çalıĢanların mı tehdide maruz kalacağı yoksa onun 

arazide gerçekleĢtiği faaliyetler sonucu diğer insanların mı zarar göreceği tespit 

edilmeye çalıĢılır. Bunların yanı sıra insanların nasıl zarar görebileceği de 

belirlenmeye çalıĢılmaktadır. 

 

Araziye gidilmeden önce yapılan güvenlik analizinin üçüncü aĢaması, 

risklerin saptanmasıdır. Önemli olan tehditlerin doğurabileceği risklerin belirlenmesi, 

bunların ortadan kaldırılması ya da önlenmesi için ne gibi tedbir alınabileceğinin 

hesaplanmasıdır. Öngörülen tehditlerin gerçekleĢme olasılıkları ve Ģiddetinin 
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belirlenmesi gerekmektedir. Tehditlerin gerçekleĢmesi durumunda etkilerinin 

hafifletilmesi için neler yapılabileceği belirlenmeye çalıĢılmalıdır. 

 

Dördüncü aĢama bulguların kaydedilmesinden oluĢmaktadır. Ortaya çıkan 

tüm bulguların belli bir sistem ve organizasyon içinde kaydedilmesi risk analizi 

prosedürünün tam anlamıyla gerçekleĢtirilmesi sağlamaktadır. Ġngiltere‟de çoğu 

coğrafya bölümünde bulguların kaydedilmesi için hazır risk analiz formları 

bulunmaktadır (Higgitt ve Bullard, 1999: 442-447).     

 

BeĢinci aĢama arazide risk analizin periyodik olarak gözden geçirilmesidir. 

Belgelendirilen risk analizi, kâğıt üzerinde kalmamalı, arazi ziyareti esnasında belirli 

aralıklarla kontrol edilmeli, gerekli ayarlamalar yapılmalıdır. ġekil 2‟te risk analiz 

formlarının bir örneği gösterilmektedir. 

 

Gezi-gözlem aktivitelerinin vazgeçilmez bir parçası olan risk analizinin 

bulunmadığı coğrafya bölümlerinde, arazi çalıĢmalarının güvenli ve sağlıklı bir 

Ģekilde tamamlanabilmesi ya da risklerin en aza indirilebilmesi için basit birtakım 

tedbirler almak mümkündür. Günün ne zaman karardığı ve tahminlere bağlı olarak 

havanın nasıl olacağı belirlenebilir. Acil durum rotaları, korunma alanları ve telefon 

kulübelerinin lokasyonu, sahil koruma ve dağ kurtarma gibi acil durum ekiplerinin 

telefon numaraları not edilebilir. Rota ve dönüĢ yolu, çalıĢma sırasında 

gerçekleĢtirilecek faaliyetler ve dönülmediği takdirde yapılması gerekenler açık bir 

Ģekilde yazılmalı ve güvenilir, sorumluluk sahibi bir kiĢiye teslim edilmelidir (Kent 

vd., 1997: 321).  
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AraĢtırmacının Adı:…………………………..   

Arazi çalıĢmasının Lokasyonu:……………….  Grid referansı:…………………    

Harita paftası:………………….  

   

Tehdit kategorisi Tehdit Kim zarar görebilir? Önlemler  

Fiziksel:   Hava 

koĢulları 

AĢırı Hava 

Olayları  

AraĢtırmacılar Eğer hava tahminleri Ģiddetli hava olayları beklentisini veriyorsa. Yüksek alanlara 

çıkılmamalıdır.  Ayrıca yağmurluk taĢınmalıdır. 

Fiziksel:   Saha Kaymalar ve 

Kopmalar 

AraĢtırmacılar Arazi koĢullarına uygun ayakkabı ve ekipmanların bulunması gerekmektedir. 

Fiziksel:    

Ormanlar 

Dal çarpmaları  AraĢtırmacılar (ve takip edenler)  Öndeki insana çok yakın yürümemek gerekir (dalların esnemesini engellemek için). 

Koruyucu gözlükler kullanılmalıdır. 

Fiziksel:    

Ormanlar 

Yangınlar  AraĢtırmacılar&Ormandaki diğer 

insanlar 

Sigara içilmemeli ve kontrolsüz ateĢ yakılmamalıdır. 

Fiziksel:     

Akarsular  

Boğulmalar AraĢtırmacılar Akıntı ve göllerde yüzülmemeli, numune toplama noktalarına sallar aracılığıyla 

ulaĢılmalıdır. 

Biyolojik:   

Patojenler  

Enfeksiyonlar AraĢtırmacılar Tetanos aĢısı olunmalı, çizik ve yaralanmalar dikkatlice sarılmalıdır. Eğer suda kirlilik 

olduğu düĢünülüyorsa, numunelerin güvenlikli eldivenlerle alınması gerekmektedir.   

Biyolojik:   

Hayvanlar     

Yılanlar, keneler AraĢtırmacılar Ayakkabılar ayak bileğini örtmelidir. Giysilerin izolasyonuna dikkat edilmelidir.   

Antropojenik: 

Araçlar  

Trafik ve iĢ 

makineleri 

AraĢtırmacılar Dar ve toprak yollarda gelen araçları görecek Ģekilde yürünmeli,  iĢ makinelerinin 

kullanıldığı alanlara girmemeye dikkat edilmelidir.   

 

En yakın telefon  ……………….  Yerel Hava tahmini ………………….  

En yakın doktor  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ĠletiĢim prosedürü Planlanan rotanın bir örneği kalınan yere bırakılmıĢtır. 

En yakın hastane  ………………..   Acil Durum prosedürü Polis aracılığıyla dağ kurtarmayla temasa geçilmelidir.   

Arazi sahibi  ………………..    

Ġzin gerekli mi? Evet/Hayır    

 

ġekil 2. Akarsuların yukarı çığırında gerçekleĢtirilen bir arazi projesi için yapılan risk analizi, acil durum bağlantıları ve iletiĢim 

prosedürleri gibi detayları da kapsamaktadır. Higgitt ve Bullard‟dan (1999: 447) alınmıĢtır.  
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2.4.2.2. Arazide Öğrenme ve Öğretme: faaliyete katılma, sonuçlar ve yorumlar 

 

Arazi çalıĢmasının formatı, ders sırasında takip edilecek öğretme ve öğrenme 

stratejisi tipi, planlama aĢamasında kararlaĢtırılmalıdır. Takip edilen öğretme-

öğrenme stratejileri ve bunların gerektirdiği kimi kontroller, arazi çalıĢmalarının 

hedeflerine ve kullanılabilecek kaynaklara bağlıdır. Arazi çalıĢmalarının en önemli 

hedefi, her zaman öğrencilerin katılımını ve çalıĢmadan alacakları eğitimsel 

kazanımların en üst düzeye çıkarılması olmalıdır. En uygun öğretme ve öğrenme 

stratejilerinin kararlaĢtırılması sırasında dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar 

bulunmaktadır: 

 

1. Ġlk olarak arazi çalıĢmaları üzerine yoğunlaĢan araĢtırmalar, öğrencilerin 

belirli bir yerel alanda derinlemesine gerçekleĢtirilen çalıĢmalar sırasında 

değil, çok farklı alanlarda, bütün duyuĢsal donanımlarını kullanarak 

katıldıkları deneyimler yoluyla kolayca, etkili bir Ģekilde bilgi ve 

becerileri elde edilebileceğini göstermektedir. Genellikle, bir bütün olarak 

konuları ele alan ve değerlendiren çalıĢmalar, bütünün belli baĢlı 

unsurlarını, özelliklerini bileĢenler olarak inceleyen çalıĢmalardan daha 

etkili bir öğrenmeye yol açmaktadır (Crothers, 1987: 49–57). Uzun süreli 

ve birçok alanı kapsayan arazi çalıĢmaları öğrencilerin daha az sıkıldıkları 

ve daha çok öğrendikleri format olarak karĢımıza çıkmaktadır. KiĢisel 

keĢifler, öğrencilerin bilgiyle tanıĢmalarını ve bilgiyi yapılandırmalarını 

sağlamaktadır. Buradan hareketle  hipotez oluĢturma ve test etme 

tekniklerinin uygulanmasına, bunların içselleĢtirilmesine 

ulaĢılabilmektedir (Kent vd., 1997: 322). Öğrencilerin, öğrenme sürecini 



 

47 

 

daha aktif kılan ve eğlenerek öğrendiklerinin daha kalıcı olmasını 

sağlayan arazi çalıĢmalarındaki bu yaklaĢım öğrencilerin deneysel 

(yaparak) öğrenmelerini gerektirdiği için diğer yaklaĢımlardan daha çok 

zamana ve daha çok özerkliğe gereksinim duymaktadır (Lonergan ve 

Andresen, 1988: 75). 

 

2. Diğer bir yaklaĢıma göre, eğer çok spesifik öğrenme hedeflerine ulaĢmak 

arzulanıyorsa, arazi çalıĢmalarına konu olan lokal alanlarda çok çeĢitli 

deneyimlerin elde edilebilmesi için, arazide yürütülen aktivitenin bazı 

noktaları çok dikkatli bir Ģekilde kontrol edilmelidir (Keene, 1982: 120; 

Lonergan & Andresen, 1988: 76; Gold vd., 1993: 214). Örneğin, arazide 

yapılması istenen alıĢtırmalara baĢlamadan önce, hedeflerin açık bir 

Ģekilde tarif edildiği ya da görev dağılımının yapıldığı çalıĢma notları ile 

diğer kılavuzların ortaya konulması gibi. Bu çalıĢma notları sayesinde 

öğrenciler, arazide kendinden istenenleri açık bir Ģekilde görebilecek, 

nerede çizim, nerede ölçüm yapmaları gerektiğini açık bir Ģekilde takip 

edebilecektir. 

 

3. Gezi-gözlem etkinliğinin uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken 

bir diğer konu da arazide kullanılması düĢünülen eğitsel araçlardır. Destek 

materyallerinin (broĢürler, gezi notları, arazi kılavuzları, haritalar) arazi 

çalıĢmasının baĢarısı üzerinde oldukça güçlü bir etkisi bulunmaktadır ve 

gerekli kavramların açıklanması yanı sıra balık yemek yerine balık 

tutmayı öğretmesi açısından dikkatlice hazırlanması gerekmektedir. 
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Öğrencilerin, gerekli sorumlulukları baĢarabilecekleri güvenini verirken, 

onları çalıĢmaya yönlendirebilmelidir (Keene, 1982: 120).  

 

4. Problem-temelli öğrenme gibi, problem-temelli arazi çalıĢmaları (Boud ve 

Feletti, 1991: 25), öğrenme için çok etkili bir araç olarak algılanmaktadır 

(Eberhardt ve Thomas, 1991: 53–54, Bradbeer, 1996: 11–18). Bu tip 

çalıĢmalarda, öğrenciler araziden elde ettikleri verileri derleyerek ve 

analiz ederek, teorik ya da pratik bir probleme çözüm üretmektedirler. 

Andresen tarafından gerçekleĢtirilen bir araĢtırma (1984: 4–7), ve Arazi 

ÇalıĢmaları Konseyi (Field Studies Council) tarafından elde edilen veriler 

ile ulaĢılan sonuçlar (Crothers, 1987: 49–57; Rainbow, 1987: 77–85, 

Smith, 2005: 203) göstermektedir ki, arazi çalıĢmalarındaki bu yaklaĢım 

öğrenciler ve öğreticiler tarafından oldukça değerli olarak kabul 

edilmektedir. Bununla beraber Gardiner ve Unwin (1986), HMI (1992) 

yeterli ön hazırlık yapılmadığında bu çalıĢmasının etkisinin oldukça sınırlı 

olabileceğini ortaya koymuĢlardır. 

 

5. Gezi-gözlem yönteminin uygulama aĢamasında etkili bir arazi 

araĢtırmasının sağlanabilmesi için arazide betimlemeye dayalı değil, 

çözümlemeye dayalı bir öğretim stratejisinin kullanılması gereklidir. 

Öğrencilerin tanımlayıcı (betimleyici) sorular yerine, süreç-temelli sorular 

kullanılarak gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalar, derinlemesine anlama için daha 

uygundur (Wiley ve Humphreys, 1985: 126–127). Arazide karĢılaĢılan 

coğrafi oluĢumların fiziki özellikleri kadar, yapısal özelliklerinin de 
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neden-sonuç iliĢkisi bağlamında ele alınıp incelenmesi, öğrenme 

açısından daha anlamlı sonuçların alınmasına neden olacaktır.     

 

6. Uygulama sırasında göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu, 

öğretim yöntemlerinin belirlenmesinde kuramsal anlatımların yanında 

deneysel çalıĢmalara da ağırlık verilmesidir. Coğrafi beceriler, 

öğrencilerin direkt katılımı ve kendi çalıĢmaları sırasında sorumluluk 

üstlenmeleriyle kazanılmaktadır (Crothers, 1987: 49–57; Lonergan & 

Andresen, 1988: 57). Öğretici merkezli, öğrencilerin bağımlı ve sadece 

anlatılanları dinleyerek not tutmakla yükümlü oldukları arazi 

uygulamalarının öğrenme açısından pek bir değeri bulunmamaktadır. 

Bunun yerine öğrenci merkezli, özerk ve öğrenme sürecinin ilk elden 

deneyimlere dayandırıldığı arazi çalıĢmaları tercih edilmelidir.   

  

7. Arazi çalıĢmalarının uygulama aĢamasında dikkat edilmesi gereken bir 

diğer konu, öğrencilerin arazi ziyareti sırasında yaptıkları çalıĢmaların 

denetlenmesidir. Öğrenciler, gerek pasif gerekse aktif olarak katıldıkları 

geziler sırasında bilgi ve becerilerin kontrollü bir tarzda kazandırılması 

gerekmektedir. Alanda gerçekleĢtirilen aktif araĢtırmalar sırasında 

deneyimli uzmanlarla birlikte çalıĢma (usta çırak iliĢkisine benzer bir 

durum) öğrencilerin araĢtırma yöntemlerini daha iyi anlamalarını 

sağlayabilmektedir (Garver, 1992: 121). AraĢtırmanın uygulama 

aĢamasında ortaya çıkabilecek sorunlar karĢısında, profesyonellerin 

yanında çalıĢan öğrencilerin yüksek seviyede bir motivasyon ve baĢarı 
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elde ettikleri görülmektedir (McQueen vd., 1990: 90).   

 

2.4.2.3. Arazi DönüĢü Bilgilendirme 

 

Öğrencilerin arazi dönüĢünde bilgilendirilmesi arazi çalıĢmamalarının 

oldukça önemli ama genellikle eksik bırakılan bir parçasıdır (Pearson ve Smith, 

1985). Bunun temel nedeni arazi çalıĢmalarının oldukça karmaĢık yapısı ve zamanın 

sınırlı olmasıdır. Bu kısıtlı zaman, öğrencilerin teorik kavramlar ve arazideki 

uygulamada kazandıkları deneyimler arasında bağlantıyı kurmaları için yeterli 

olmamaktadır (Lonergan ve Andresen, 1988: 58).  

 

DönüĢte gerçekleĢtirilen bilgilendirme, öğrencilerin arazideki deneyimleri ve 

teorik arka planın bir arada dikkatlice gözden geçirilmesini sağlamalıdır. Arazi 

etkinliği sırasında öğrenciler, yaptıkları çalıĢmalardan dolayı cesaretlendirilmeli, 

arazi deneyimleri teĢvik edilmelidir. Gezi-gözlem uygulamasının henüz 

tamamlanmadığı hatırlatılmalı ve eğitim sürecinin bir sonraki aĢamasına öğrenciler 

hazırlamalıdır (Kent vd., 1997: 322-323).    

 

Bilgilendirme arazi ziyaretinin hemen ardından yapılmalıdır. Geciken 

bilgilendirmeler öğrencilerin kafasını karıĢtırabilmektedir. Yeni öğrenilen bilgilerin 

tazeliğini korurken yapılan açıklamaların, daha sağlıklı sonuçlar doğuracağı 

aĢikârdır. Öğrenciler, gezi süresince gördükleri her Ģeyin önemli olduğunu 

düĢündüklerinden, arazideki deneyimlerini paylaĢmaya ve hatırlamaya teĢvik 

edilmeli, cesaretlendirilmelidirler. Öğretim üyeleri, öğrenciler tarafından not edilen 
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ama önemsiz olarak gördükleri konuları, hatırlanan ama defterlerine kaydetmedikleri 

birtakım deneyim ve kavramları açıklamalıdır. Gerekirse bu konular kaydedilmelidir. 

Hazırlık-etkinlik-yeniden bilgilendirme döngüleri uzun süreli arazi 

çalıĢmalarında kısa aralıklarla yinelenebilmekte ve çok etkili olabilmektedir (Pearson 

ve Smith, 1985: 70; Lonergan ve Andreson, 1988: 58). Buna rağmen dikkat edilmesi 

gereken, takip eden her faaliyet sonrasında yapılan bilgilendirme toplantılarının 

zaman kaybına ve deneyim akıĢı bozulmasına yol açmamasıdır. Birkaç gün süren 

arazi çalıĢmalarında, sahada geçirilen bir günlük aktivitenin akĢamında 

gerçekleĢtirilen bilgilendirme toplantılarının genellikle iyi bir uygulama olduğu 

görülmüĢtür. 

  

Bazı coğrafya bölümlerinde, arazi dönüĢü bilgilendirmelerini Ģekillendire- 

bilmek için o günün arazi ders ve deneyimlerini gösteren kısa raporlar veya grup 

çalıĢması alıĢtırmaları, çalıĢma sunumları gibi materyaller kullanmaktadırlar (Kent 

vd., 1997: 323). Bu gibi alıĢtırmalar yeniden bilgilendirmenin temelini 

oluĢturmaktadır. Bu toplantıların bir diğer kullanım Ģekli de arazi notları ve planları 

gibi birtakım tasarıların incelenmesi ve açıklanmasıdır. Arazi temelinde hazırlık ve 

dönüĢ bilgilendirmeleri sırasında literatürün (daha önce o alanda yapılmıĢ 

araĢtırmaların) kullanılması da önemli bir olgu olarak görülmektedir. Bu yolla 

öğrencilerin karĢılaĢtırma yapabilmelerine ve gözlemlerinin daha geniĢ bir içerik 

kapsamında değerlendirmelerine olanak sağlanmaktadır. 

 

Arazi çalıĢmalarının bitiminden sonra, katılımcılar, çalıĢmaya yönelik 

deneyimlerini, arazi çalıĢmasında ortaya çıkan hedeflerle ilgili verilerin 
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oluĢturulması ve tartıĢılmasını kapsayan son bir bilgilendirme toplantısı 

gerçekleĢtirmelidir. Arazi çalıĢmalarına liderlik eden öğretici tarafından, dersi alan 

öğrencilerin derecesine bağlı olarak, öğrenme hedefleri ile arazideki toplam 

deneyimlerin açık bir Ģekilde bütünleĢtirilmesi gerekmektedir. Genellikle bu çok 

önemli aĢama, arazi çalıĢmalarını yürütenler tarafından atlanmaktadır.  

 

2.4.2.4. Geri bildirim (Dönütler) 

 

Geri bildirim, arazi çalıĢmalarının öğrenme deneyimleri bakımından önemli 

ama genellikle eksik bırakılan bir bölümüdür (Gibbs vd., 1993: 72).  

 

Ġdeal olanı geri bildirimlerin iki Ģekilde gerçekleĢmesidir; birincisi, 

öğrencilerin öğretim elemanını karĢılaĢtıkları güçlük ve sınırlılıklar konusunda 

bilgilendirmesidir. Burada karıĢtırılmaması gereken konu, etkinlik sırasında 

öğrencilerin sorduğu sorularla arazi ziyaretinden sonra öğrencilerin kafasında oluĢan 

soruların birbirinden farklı olacağıdır. Gezi sırasında gerek kuramsal gerekse 

uygulamalı olarak öğrenci bilgi almakta, bildiklerini ilk elden deneyimleme yoluyla 

hayatın gerçekleriyle sınamaktadır. Gezi dönüĢünde arazide aldığı bilgi ve becerileri 

derli toplu bir Ģekilde analiz etme olasılığı bulunan öğrenciler, kavramsal olarak 

zorlandıkları noktaları daha sağlıklı olarak değerlendirme Ģansı bulabilecektir. 

 

Dönütlerin ikinci Ģekli de öğretim elemanlarının, öğrencilerin çalıĢmalarında 

gerek iyi yaptıkları gerekse eksik yaptıklarını iĢaret etmek, yapılanların kalitesini 

yükseltmeye yardım etmesidir. Dönütlerin, öğrencilerin çalıĢmalarına daha etkili bir 
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Ģekilde yardım edebilmesi için öğretim elemanları hazır formlar kullanabilmektedir. 

 

Geri bildirim, öğrenme deneyimlerini pekiĢtirmeli ve öğrenciler arazi 

çalıĢmasının bir sonraki aĢamasına hazırlamalıdır. Ayrıca geri bildirim, arazide 

kazanılan deneyimlerin dersin ya da konunun yapısına bir bütün olarak eklenmesinde 

de çok önemli bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Takip eden dersler ya da 

çalıĢmalarda araziden elde edilen örneklerin kullanılması tipik bir bütünleĢtirme 

stratejisidir (Kent vd., 1997: 323).    

 

2.4.2.5. Arazi ÇalıĢmalarında Sonuçların Sunulması ve Değerlendirilmesi 

  

Gezi-gözlem yönteminin son aĢaması, yapılan etkinliğin öğrenciler tarafından 

bir ürünle sonuçlandırılmasıdır. Bu ürün için genellikle yazılı olarak sunulan „arazi 

çalıĢması raporları‟ tercih edilmektedir. Arazi raporları dıĢında posterler, sözel 

sunumlar da yapılan etkinlik sonucu olarak öğretim elemanına sunulabilmektedir. 

Öğrenim deneyimlerinin, kazanılan bilgi ve becerilerin bir ürün olarak sunulmasında 

alternatif bir öneri ise web sayfası hazırlanmasıdır (France ve Ribchester, 2004: 49-

62).     

 

Arazi çalıĢmasının yürütülmesi kadar, seçilen değerlendirme metodu da 

öğretme ve öğrenme stratejilerini tamamlayan ve aktivitenin planlanması sırasında en 

baĢında dikkatle karar verilmesi gereken bir olgudur. Değerlendirmeler sonuca 

yönelik,  sürece yönelik veya her ikisi birden olabilir. Sonuca yönelik 

değerlendirmelerin, temel kullanım alanı öğrencilerin derecelendirilmesidir; ama çok 



 

54 

 

fazla geri bildirim içermediklerinden dolayı öğrencilerin hatalarından ders 

çıkarmalarına yardımcı olmamaktadır. Sürece yönelik değerlendirmelerin güçlü 

yanlarının, sınırlılıklarının analiz edilebilmesi ve öğrencilerin deneyimlerden 

öğrenebilme yeteneklerini belirleyebilmesinden dolayı yeniden bilgilendirme 

sürecinin önemli bir parçası olarak iĢlev görebilmektedir.  

 

Bazı coğrafya bölümleri faydalı bir geri bildirim sağlarken gereksiz bazı 

detayları ortadan kaldırabilmek için bir ön-form (proforma) belgesi kullanmaktadır 

(Kent vd., 1997: 324). Bu ön belgede, öğrencilerin hazırladıkları sunumlarda hangi 

uygulamalardan, ne kadar not alacakları belirtilmektedir (ġekil 3).  

 

Arazi çalıĢmalarındaki değerlendirmelerin çoğu raporlar üzerinden 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu raporlar, çok iyi yapılandırılmıĢ, etkili bir Ģekilde 

yazılmıĢ, açıklanmıĢ ve sunulmuĢ olmalıdır. Amaçların açık bir Ģekilde ortaya 

konması, çalıĢmada yararlanılan kaynak ve araĢtırmaların özet bir Ģekilde verilmesi, 

yöntemlerin açıklanması ve sonuçların analiz edilerek aktarılması bu raporların 

etkinliğini artıracaktır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu için, arazi raporlarının en 

zor kısmı, elde ettikleri sonuçların yorumlanmasıdır (Haigh ve Gold, 1993: 30). Bu 

yorumların kesinlikle öğrencilerin kendi gözlemleri ile kaynak taramasında yaptıkları 

okuma ve materyallerin kombinasyonu ile ortaya konulması gerekmektedir. Ne yazık 

ki öğrenciler için temel sonuç ve gözlemleri ortaya koymak basit bir iĢ olmasına 

rağmen, bundan sonrasında elde ettikleri bulguları ve/veya gözlemleri uygun bir 

Ģekilde yorumlayamamakta ya da kendi verilerini bütünlüğü olan bir yorum 

oluĢturacak Ģekilde yeniden iĢleyip ortaya koyamamaktadırlar. 
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Birinci Dönem Ġskoçya Arazi Haftası: Akarsu Projeleri Değerlendirme Kriterleri 
 

Her bir grup tarafından teslim edilen rapor aĢağıdakileri kapsamalıdır: 

 

GiriĢ – genel görünüm ve bağlam.        

          (10 puan) 

 

Metodlar – kullanılan metodların açıklaması (teknik broĢürlerin teslim edilmesi yeterli olacaktır) ve 

en önemlisi bu metodların eleştirel bir değerlendirilmesi, kullandığınız kapsam doğrultusunda en iyi 

nasıl çalıĢırlar, karĢılaĢtığınız sorunlar ve üstesinden gelip gelmediğiniz.   

        (metod baĢına 5 puan, toplam 

20 puan) 

 

UlaĢılan Sonuçlar – sonuçlarınızın karĢılaĢtırılması, boĢalım, sediment, enine kesit ve boyuna profil 

verilerini kapsayan 4 bölüm olmalıdır. Uygun bir Ģekilde sunulmalıdır.    

       (metod baĢına 5 puan, toplam 20 puan) 

 

TartıĢma – sonuçlarınızın açıklanması ve ölçülen değiĢkende neden değiĢimlerin gözlemlendiğinin ya 

da gözlemlenmediğinin tartıĢılması, bu duruma neden olan flüvyal süreçlerin neler olduğunun 

tartıĢılması. Bazı değiĢkenlerdeki değiĢimin açıklanma, diğerlerindeki değiĢimlerde (değiĢimin 

olmamasında) bulunabilir. Bu sonuçların bütüncül olmasını ve karĢılaĢtırmaların gerçekleĢtirilmesini 

gerektirmektedir.         (30 puan) 

 

Sonuçlar – çalıĢmanızda ulaĢtığınız göze çarpan bulguların özeti.   (10 puan) 

 

Ek tavsiyeler: 

NOT: metodlar ve ulaĢılan sonuçlar bölümleri tek tek yazılan raporların bir karĢılaĢtırmasını 

kapsamalıdır. GiriĢ, tartıĢma ve sonuç bölümleri iĢbirliği içinde yazılmalıdır. 

Yazım az ama öz, temiz olmalıdır ve yazım kuralları ve dil bilgisine dikkat edilmelidir. KiĢisel 

zamirler KULLANILMAMALIDIR, her bir „ben‟ ve „biz‟ için puan kırılacaktır. Uygun harita ve 

çizimlerin kullanılması artı puan getirecektir.       (10 puan)

       

ġekil 3. Dubhaig‟teki arazi çalıĢması sonrasında yazılacak raporlar için 

öğrencilere verilen değerlendirme ölçütleri. Fuller vd. (2000: 206) alınmıĢtır. 

 

Değerlendirmenin türü ne olursa olsun öğrencilerin eksiklikleri resmi ve 

yazılı bir Ģekilde iletilmelidir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, öğretim üyelerinin  

gayri resmi yorumları yerine, resmi değerlendirmelerini daha çok ciddiye almaktadır. 

Ġnsanların yaptıkları doğrulardan daha çok yanlıĢlardan öğrendikleri gerek eğitim 

bilimciler gerekse toplumun diğer fertleri tarafından genel kabul görmüĢ bir kanıdır. 

Öğrencilerin arazi çalıĢmaları değerlendirilirken „gerçek dünya‟ hakkındaki 

deneyimlerinin ölçüldüğünün akılda tutulması, eksik veya yanlıĢ bilgilerin açık bir 
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tarzda düzeltilmesi anlamlı öğrenmenin basamaklarından birini oluĢturmaktadır. 

  

Arazi çalıĢmaları alternatif değerlendirme yolları, yöntemleri ile birlikte, 

gezi-gözlem etkinliklerinde kazanılan beceriler ve coğrafya eğitimi sırasında 

kazanılması hedeflenen bilgi ve becerilerin arasında bağlantı kurmak için pek çok 

olanaklar sunmaktadır (Lonergan ve Andresen, 1988: 72; Kneale, 1996: 72; McEwen 

ve Harris, 1996: 419). Arazi çalıĢmaları, temelde bir coğrafyacının bütün meslek 

hayatı boyunca en çok kullanacağı becerilerin konsantre halinden baĢka bir Ģey 

değildir. Bu açıdan sadece bilgi, birikim ve becerilerin elde edilmesinden öte 

coğrafyacı gibi düĢünmek ve hareket etmenin de öğrenildiği uygulamalardır. Gezi-

gözlem yöntemi coğrafi becerilerin ilk elden deneyimlerle kazanılması, bu 

becerilerin uygulama alanlarının da ortaya konmasıyla bir kat daha 

değerlenmektedir. Öğrenciler açısından sınıf ortamında eğim hesaplamak, yön 

bulmak, kayaçları tanımak ne kadar sıkıntı yaratıyorsa arazide bir o kadar anlamlı 

olmaktadır. Arazi çalıĢmalarının değerlendirilmesinde de bu özellik iyi 

değerlendirilmeli öğrencilerin gördüklerinden daha çok deneyimlediklerinin ve 

coğrafi bilgi ve becerileri kullanma yöntemlerinin ölçülmesine gayret gösterilmelidir. 

Arazi uygulamalarının değerlendirilmesi esnasında, öncel bir seminer Ģeklinde 

sonuçların sözlü olarak aktarılması genellikle oldukça etkili olmakta ve öğrencilere 

sonraki aĢamalarda (daha ayrıntılı yazılı rapor hazırladıkları zaman) iĢlerini organize 

etmelerinde yardımcı olmaktadır. Son değerlendirmenin bir bölümü sözlü sunum 

dikkate alınarak yapılabilir (McEwen ve Harris, 1996: 419).  

 

„Akran değerlendirmesi‟, öğrencilerin kendi çalıĢmaları hakkında eleĢtirel 
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düĢünmesini teĢvik etmek için güçlü bir yol olabilmektedir; genellikle baĢkalarının 

güçlü ve sınırlı yanlarınızı görmesi, tanımlaması kendi kendinize fark etmenizden 

daha kolay bir yöntemdir (Gold ve Haigh, 1992: 30; Gibbs vd., 1993: 72). Akran 

değerlendirmesi yönteminin kullanılabilmesi için arazi uygulamalarının grup 

çalıĢması Ģeklinde yapılması gerekmektedir. Temelde grup üyelerinin birbirlerini 

değerlendirmesi olarak gerçekleĢmektedir. Akran değerlendirmesi, kiĢisel bazı 

olumsuz yaklaĢımların uygulamanın etkinliğini azaltmaması için, isimsiz olarak 

yapılabilir. Bu uygulamanın hassas bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinde, öğretim 

elemanı tarafından yapılacak sonuca yönelik değerlendirmeden önce öğrencilere 

ikinci bir müsvedde hazırlama olanağının verilmesi ve bunun ardından raporların 

önünde „akran değerlendirilmesinin‟  bulunması sağlıklı ve etkili sonuçlar 

doğurmaktadır (Feldman ve Schloman, 1990: 395). Bu akran değerlendirmesinde 

ortaya çıkan yorumlar, eğer istenirse kendi kendini değerlendirme olarak 

kullanılabilir.  

 

Öğrencilerin, gruplara ayrılarak belli bir alanı ya da araziyi incelemeleri 

Ģeklindeki gezi-gözlem etkinlikleri; organizasyon, iĢbirliği, grup çalıĢması ve liderlik 

becerilerinin de değerlendirilmesine olanak vermektedir (Kneale, 1996: 70). Bu tarz 

becerilerin değerlendirilmesi için en iyi yöntem grup çalıĢmasına katılan ve 

yardımlaĢan bireylerin akran değerlendirmesi olarak karĢımıza çıkmaktadır (Wheater 

ve Dunleavy, 1995: 181).    

 

Arazi çalıĢmalarında grup faaliyetlerinin değerlendirilmesi her zaman 

çetrefilli bir mesele olagelmiĢtir (Habeshaw vd., 1992: 102). Notların grup içindeki 
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paylaĢımında çalıĢmanın büyük yükünü sırtlananlarla, hayatı daha kolay algılayanlar 

arasındaki farklar çoğu zaman öğretim elemanları tarafından ayırt edilememektedir 

ve kalabalık gruplarda hakkaniyetli bir not dağılımı pek olası gözükmemektedir. 

Alınan notlar öğrencilerin kiĢisel mezuniyet derecelerini etkilediği düĢünüldüğünde, 

bu tip bir haksızlığın neden olacağı sonuçlar daha iyi anlaĢılacaktır. Genellikle, böyle 

durumlarda en iyi seçim, grup çalıĢanı öğrencilerden bireysel raporlar ya da sözlü 

sunumlar üretmelerini istemektir. Gruplardaki öğrenci sayısı düĢükse, grup halinde 

yazılan raporların öğrenciler arası iĢbirliği ve iletiĢimi güçlendireceğinden daha 

geçerli bir değerlendirme sağlayabilmektedir. Grup çalıĢanlarının tamamının 

emeğinin geçtiği, ortaklaĢa raporlar mezuniyet sonrasındaki çalıĢma hayatı için 

oldukça yararlı ve kullanıĢlı bir hazırlık çalıĢması olarak algılanabilir. 

 

Arazi çalıĢmaları öğrencilerin yazılı ve/veya sözlü sunum yeteneklerini 

göstermek için en iyi fırsatlardan biridir. Arazi çalıĢmalarındaki sunumlar, 

öğrencilerin coğrafi soru sorabilme, coğrafi bilgiyi elde etme, coğrafi bilgiyi organize 

etme, organize edilen bilgiyi analiz etme, coğrafi soruları cevaplayabilme 

yeterliliklerinin en iyi değerlendirmesini vermenin yanı sıra yazılı ya da sözlü 

anlatım becerilerinin ölçülmesine de imkân sağlamaktadır. Hazırlanan rapor veya 

posterlerde kullanılan çizimler, haritalar, grafikler gibi materyaller puanlamaya dâhil 

edilebilmektedir. Sunumun kalitesi arazi çalıĢmaları final notunun bir parçası olarak 

değerlendirilmelidir.   
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2.5. Arazi ÇalıĢmaları ve Gezi-Gözlem Yönteminin Hedefleri  

 

“Öğrencileri değişik ve ilgi çekici yerlere götürmenin hiçbir 

aykırı yanı yoktur ve hiçbir öğretmen Golden Gate Köprüsünü ya da 

hayvanat bahçesindeki kobraların tadını çıkarmaktan dolayı suçluluk 

hissetmemelidir. Ama hiç kimse de coğrafya eğitimindeki arazi 

gezileriyle piknikleri, ortaokul gezintilerini karıştırmamalıdır.” 

    Peirce Fee Lewis, 1968 (s. 1)       

 

razi çalıĢması ve gezi-gözlem aktivitesi, planlanma aĢamasında, öğretim 

elemanı tarafından hedefleri açık bir Ģekilde tanımlanmalıdır. Bu sayede bu 

hedeflerden yola çıkılarak arazi çalıĢmasının tipine karar verilebilir. Arazi 

çalıĢmalarının hedefleri tanımlandığında öğretim yöntemi olarak ulaĢtığı baĢarı 

seviyesi de kolayca değerlendirilebilecektir. Arazi çalıĢmalarıyla ulaĢılmak istenen 

hedefleri temelde üç baĢlık altında toplamak mümkündür; a) konulara özgü hedefler, 

b) dönüĢtürülebilir (transfer edilebilir) becerilerin kazandırılması için gereken 

hedefler, c) sosyalleĢme ve kiĢisel geliĢim hedefleri. Tablo 5‟de arazi çalıĢmalarında 

ulaĢılması düĢünülen hedefler özetlenmektedir (Adderley, 1975; Lonergan ve 

Andresen, 1988; Gold vd., 1991; Jenkins, 1994, Kent ve Foskett, 2000, Robson, 

2002).   

 

 Arazi çalıĢmalarında hedeflerin belirlenmesi ve buna bağlı olarak 

düzenlenmesi sırasında, coğrafya programının tamamı gözönünde bulundurulmalıdır.  

Coğrafya programının eğitsel ve mesleki hedefleri ile arazi çalıĢmalarının 

hedeflerinin birbirleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Tablo 5‟de derlenen arazi  
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Tablo 5. Arazi çalıĢmalarının hedefleri. Adderley (1975), Lonergan ve Andresen 

(1988), Gold vd. (1991), Jenkins (1994), Kent ve Foskett (2000) ve Robson (2002) 

derlenmiĢtir.  

1) Konulara özgü-spesifik hedefler: 

 Spesifik arazi teknikleri ve araĢtırma metodlarının öğretilmesi 

 Spesifik problemlerin çözümü için deneysel verilerin kullanılması ve böylece 

kuram ve uygulama alanlarının geliĢtirilmesi 

 Kuramdan uygulamaya doğru gidilerek, konunun bütünleĢtirilmesi 

 Diğer yerler ve kültürlerin keĢfedilmesini desteklemek 

 Disiplindeki farklı yaklaĢımların öğrenciler tarafından keĢfedilmesi  

 Öğrencilerin gerçekleĢtireceği bağımsız araĢtırmalar için bir altyapının 

oluĢturulması 

 Laboratuar-temelli uygulamalı dersler için „gerçek‟ materyal tedarik edilmesi  

 Analitik ve yorumlayıcı becerilerin geliĢtirilmesi 

 Öğrencileri gözlem, ölçüm ve kaydetme konularında eğitilmesi 

 Deneysel proje ve taslakların kullanılmasının öğretilmesi 

 Gözlemleri „filtre‟ etmek ve „gürültü‟ arasından değerli bilgileri ayırt etmeyi 

öğrenmek 

 Gerek arazi gözlemlerinden gerekse problem-güdümlü arazi çalıĢmalarının 

sonuçlarından yorumlama yeteneklerinin geliĢtirilmesi  

2) Transfer edilebilir/dönüştürülebilir beceriler: 

 Öğrencileri soru sormaya ve problemleri tanımlamaya teĢvik etmek 

 Bağımsız düĢünmenin cesaretlendirilmesi 

 Kendi kendine (özerk) öğrenmek için becerilerin ve motivasyonun geliĢtirilmesi 

 ĠletiĢim ve ortaya çıkan ürünleri sunma becerilerinin artırılması  

 Grup çalıĢması becerisinin geliĢtirilmesi 

 Liderlik becerilerinin geliĢtirilmesi 

 Zaman/insan kaynaklarının yönetimi gibi organizasyon becerilerinin artırılması 

 Arazi çalıĢmalarında güvenliğin öneminin kavratılması 

 Arazi çalıĢmaları esnasındaki beceriler ile „gerçek‟ dünyadaki kariyer 

çalıĢmalarında kullanılan beceriler arasındaki paralellik iliĢkisinin ortaya 

çıkarılması 

3) SosyalleĢme ve kiĢisel geliĢim (arazi çalıĢmalarının „gizli gündemi‟) 

 ÇalıĢma gayretinin teĢvik edilmesi ve artırılması 

 Çevreye karĢı duyarlılığın geliĢtirilmesi 

 Öğrenci gruplarının sosyal bütünleĢmesinin geliĢtirilmesi ve cesaretlendirilmesi 

 Öğretim elemanı-öğrenci iliĢkilerinin artırılması 

 MeslektaĢlık kavramının geliĢtirilmesi 

 Dersin iĢleyiĢine yardımcı olmak 

 Öğretim üyelerinin araĢtırmalarına dâhil olmak. 
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çalıĢmalarıyla ulaĢılmak istenen hedeflerin dıĢında dikkat edilmesi gereken birtakım 

noktalar, etkenler bulunmaktadır.    

 

Arazi çalıĢmaları öğrencilerin eğitimsel deneyimleri ve geliĢme aĢamalarına 

uygun olmalıdır. Öğrencilerin bilgisine, akademik ve pratik yeteneklerine ve bunların 

geliĢtirilmesine uygun düzeyde çalıĢmalar seçilmelidir. Gezi-gözlem çalıĢmalarının 

düzeyi öğrencilere göre yüksek olursa bu durum onların sıkılmasına, soğumasına ve 

ters etkilenmelerine yol açacaktır. Tersine seçilecek hedefler, öğrencilerin geliĢim 

seviyesinin altında kaldığında ise gerçekleĢtirilen etkinliği ciddiye almama, 

üzerlerine düĢen görevleri baĢtan savma yapma tehlikesi bulunmaktadır. Düzenlenen 

gezi alanlarının ve yapılan arazi çalıĢmalarının birbirini tekrarlamaması, sürekli 

çıtanın yükseltilmesi üzerinde durulması gereken bir diğer konudur. 

 

Arazide öğrenme ve öğretme metodları, programın geri kalanındaki öğretme 

yöntemleri, içeriği ve özelliklerini tamamlayıcı olmalıdır. Genellikle arazi 

çalıĢmalarının bağımsız bir ders olarak yürütüldüğü programlarda bu durum ciddiyet 

kazanmaktadır. Arazi dersleri programın diğer bölümündeki derslerle bağlantılı bir 

Ģekilde yürütüldüğünde daha etkili olabilmektedir. 

 

Arazi çalıĢmalarında kullanılan öğretim metodları, arazi çalıĢmasının 

düzenlendiği alandaki Ģartların güvenli, verimli ve sürdürebilir kullanımını 

sağlamalıdır. Ziyaret edilen alanın coğrafi eğitimin bir aracı olduğu kadar, gerçek 

dünyanın da bir parçası olduğu unutulmamalı, hedefler arasında çevre duyarlılığının 

ve sürdürülebilir kaynak kullanımının geliĢtirilmesi de yer almalıdır.      
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Tablo 6. Öğrenciler açısından arazi çalıĢması derslerinin olumlu ve olumsuz 

yönleri. Robson‟dan (2002) alınmıĢtır.   

Öğrenciler açısından arazi derslerinin olumlu 

yönleri 

Öğrenciler açısından arazi derslerinin olumsuz 

yönleri 

Coğrafya öğrencisi/coğrafyacı gibi düĢünmeyi ve 

hareket etmeği öğrenmek 

Yüksek finansal maliyetler – öğrenciler arazi 

derslerine katılmak için oldukça yüksek 

miktarlarda bağıĢlarda bulunmaktadırlar. 

Coğrafi bilgi ve anlayıĢı artırmak (sınıftaki 

öğrenmeden daha etkili bir Ģekilde) 

Öğrenciler arazi çalıĢmaları dersleri sırasında 

uzun günler harcamaktadır – fiziksel ve zihinsel 

yorgunluk  

Spesifik coğrafi ve genel geliĢtirilebilir 

yetenekleri artırmak ve pratik yapmak: gözlemsel 

yetenekler, problem çözme, veri toplama, arazi 

araĢtırma yetenekleri, takım çalıĢması, grup & 

kiĢiler arası yetenekler, sunma yetenekleri, çeĢitli 

araçları (bilgisayar, anketler, röportajlar, haritalar, 

istatistikler  

Arazi derslerinin zamanlamasının uygunsuz 

olması – öğrenciler rekreasyon, paralı iĢ ve diğer 

çalıĢmalar yapabilecekleri tatil zamanını 

kaybetmeleri   

AraĢtırma faaliyetlerine gerçekçi bir bakıĢ açısının 

kazandırılması   

DüĢük seviyedeki arazi dersleri: 

 Bazı arazi derslerinin programlanması 

yeterince iyi koordine edilmemektedir. 

 BaĢlangıç aĢamasındaki arazi derslerinde 

öğrencilere çok az ilgi gösterilmesi 

 Derslerde en değerli iĢlerin yazılı olan 

materyaller olarak algılanması ve 

yeteneklerin daha geniĢ bir bakıĢ açısıyla 

kıymetlendirilmemesi 

 Bazı öğrenciler arazi çalıĢmalarından çok az 

dönüt (feedback) almaktadır. 

 Arazi gezilerinden sonra yapılan brifingler ve 

dönütler yetersiz olabilmektedir. 

Katılımcı öğrenme stratejileriyle kendiliğinden-

kıymetlendirme ile kazanmak  

Sağlık ve güvenlik riskleri – bütün bölümlerin 

yeterli güvenlik kuralları bulunmamaktadır.   

Pratisyenler/öğreticiler/gerçek araĢtırmacı aktif 

coğrafyacılarla yakın iliĢkiler kurmak 

EĢit Ģans eksikliği: 

 Öğrencilerin hepsi eĢit bir Ģekilde arazi 

çalıĢmalarına katılamamaktadır,  özellikle 

deniz aĢırı arazi çalıĢmalarına 

 Arazi yapılan faaliyetlerin yürüme, tırmanma 

gibi eylemlere dayalı olarak 

gerçekleĢtirilmesi, bu durum öğrencilerin bu 

aktiviteleri yapıp yapmayacakları kendi 

bedensel güçlerine dayanmaktadır.     

Dünyanın coğrafi anlamda anlaĢılması 

yeteneğinin direk deneyim yoluyla artırılması 

 

Olumlu, eğlenceli öğrenme deneyimi  

Kendi sınırları tanıma olanağı  
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Tablo 6. Devamı.   

Öğrenciler açısından arazi derslerinin olumlu 

yönleri 

Öğrenciler açısından arazi derslerinin olumsuz 

yönleri 

Coğrafi dünyanın değerlendirilmesi, entelektüel 

merak, gayretin artması   

 

Alternatif/bilinmeyen/yabancı/yerleĢke dıĢında 

yaĢayarak ve çalıĢarak deneysel öğrenme 

 

Artan entelektüel performansa bağlı olarak 

yükselen beceri seviyesi 

 

Mezuniyet sonrası iĢ bulma olasılığını artırma    

AraĢtırma planlama için kiĢisel sorumluluk alarak 

kazanılan cesaret  

 

Öğrencilerin davranıĢlarındaki değiĢim 

 Öğrenci olarak bakıĢ açısının geniĢlemesi  

 Farklı dünya görüĢlerinin kıyaslanması 

 Daha fazla farklı tutum, davranıĢ görme  

 

Öğrenme deneyimlerindeki artan katılım  

Bilgilerin artmasının daha geniĢ bir dağarcık 

kazandırması 

 

 

Tablo 7. Öğretim elemanlarının bakıĢ açısından arazi çalıĢmaları. Robson‟dan 

(2002) alınmıĢtır. 

Öğreticiler için arazi çalıĢmalarının 

olumlu yönleri  

Öğreticiler için arazi çalıĢmalarının 

olumsuz yönleri 

 Çok amaçlı bir öğrenme ve öğretme aracıdır 

 ÇeĢitli eğitimsel amaçlara aynı zamanda 

ulaĢma imkânı sağlamaktadır 

 Coğrafya öğretiminde en tatmin edici 

yöntem olması 

 Öğretici baĢına düĢen öğrenci sayısının 

oldukça fazla olmasından kaynaklanan 

olumsuzluklar  

 Arazi çalıĢmalarını finansmanı ve 

organizasyonunun oldukça zor olması, 

engellenmesi 

 Yüksek finansal maliyet: 

 Pek çok coğrafya bölümü azalan kaynaklara 

rağmen bütçelerinin önemli bir bölümünü 

arazi çalıĢmalarına ayırmaktadır  

 Öğretim elemanlarının harcadıkları zamanın 

uzunluğu – arazi dersleri sırasında çalıĢma 

saatlerinin çok uzun olması 

 Coğrafya müfredatındaki arazi çalıĢmalarına 

konu olabilecek pek çok konunun bulunması 

 Sağlık ve güvenlik riskleri – tüm bölümleri 

yeterli güvenlik düzenlemesinin olmaması  
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Tercih edilen arazi çalıĢması türüne bağlı olarak, öğrenci kazanımlarının 

seviyesi farklı olabilmektedir. Ayrıca öğretim elemanları açısından da gezi-gözlem 

metodunun olumlu ve olumsuz bir takım yansımaları bulunmaktadır. Arazi 

çalıĢmalarının türüne bakılmaksızın öğrenci ve öğretim elemanlarının 

değerlendirmeleri Tablo 6 ve Tablo 7‟de verilmiĢtir. 

 

2.6. Coğrafi Arazi ÇalıĢmalarında Güncel Soru ve Sorunlar 

 

raĢtırmanın konusunu oluĢturan önemli noktalardan biri de arazi çalıĢmaları 

etkinliklerinin ve gezi-gözlem yönteminin uygulanması sırasında ortaya 

çıkan sorunlardır. Eğitim ve öğretim gibi önemli ve sürekli geliĢen konularda 

problemler farklı özellikler göstermesine karĢın, her zaman gündemdedir. AĢağıdaki 

bölüm, 2000‟li yılların baĢı itibariyle coğrafi arazi çalıĢmalarının karĢı karĢıya 

kaldığı birtakım sorunları özetlemektedir. AraĢtırmada gelinen bu noktaya kadar, 

gerek arazi çalıĢmalarının uygulanması gerekse değerlendirilmesine yönelik 

gereklilikler tanımlanmıĢ ve en önemlisi eğitim açısından etkinliği, önemiyle birlikte 

değeri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Arazi çalıĢmaları gerek zaman gerekse de mekân içinde farklı sorunlarla karĢı 

karĢıya kalabilmektedir. Dolayısıyla aĢağıda vurgulanan noktalar ayrıntılarıyla 

yorumlanmamıĢ, bunun yerine coğrafi arazi çalıĢmalarının düzenlenmesi ve 

yürütülmesi sırasında karĢılaĢılan ve karĢılaĢılabilecek soru ve sorunlara 

yoğunlaĢılmıĢtır.  
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2.6.1. Arazide Öğretme Yöntemlerinin Seçimi ve Etkinlikleriyle Ġlgili Sorunlar  

 

Bir arazi çalıĢması programı tasarlanırken, dikkatin daha çok öğrencilerin 

öğrenme yollarına ve en etkili öğrenmeyi sağlayacak stratejilere yoğunlaĢmak 

zorunluluğu doğmaktadır. Farklı konu ve hedeflere farklı yöntemlerle ulaĢılabileceği 

unutulmamalıdır. Gezi-gözlem yöntemi, sihirli bir değnek olmadığı gibi bütün 

hastalıkların Ģifası olabilecek mucizevî bir ilaç da değildir. „Derin‟ ve „sığ‟ öğrenme 

kavramları gezi-gözlem uygulamalarında da geçerlidir (Perry, 1970: 184; Adderley, 

1975: 65; Hounsell, 1984: 84; Ramsden, 1988: 110-111; Gibbs vd., 1992: 53; Gibbs 

ve Jenkins, 1992: 45; Higgitt, M., 1996: 40, Selçuk, 2000: 14; Senemoğlu, 2001: 

103). Arazi çalıĢmaları öğrencileri araĢtırmaya, incelemeye, coğrafi sorulara cevap 

vermeye motive etmelidir. 

 

 Pek çok öğretim elemanı, arazi çalıĢmalarında öğrenci motivasyonunun en iyi 

„öğrenci merkezli‟ öğretmeyle sağlanabileceğini savunmaktadır. Arazi 

çalıĢmalarında sıkça karĢılaĢılan sorunlardan biri, öğrencilerin pasif konumundan 

dolayı istenilen kazanımlara ulaĢılamamasıdır. Öğrenci merkezli arazi 

çalıĢmalarında, öğretim elemanın rolü, öğrencilere olgu ve bilgileri direk vermek 

değildir. Daha sonra kendi kendilerine üretebilmeleri için, kavram ve bilgilere 

ulaĢmalarında danıĢmanlık, kolaylaĢtırıcılık sağlamak olmalıdır (Gold, vd., 1991: 29; 

Gibbs, vd., 1992: 53; Kent vd., 1997: 325). Arazi çalıĢmaları üzerine araĢtırma yapan 

kimi akademisyenler proje-temelli arazi çalıĢmalarını „derin‟ olarak görürken, 

gözleme dayalı faaliyetleri „sığ‟ olarak görmekte ve öğrencinin dikkat ve gayretini 

bütünüyle çekmediğini ileri sürmektedirler. Bunların yanı sıra proje-temelli 

çalıĢmaların daha pahalı ve daha çok emek istediği göz önünde bulundurulmalıdır.    
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2.6.2. Arazi ÇalıĢmaları Öğretiminde Ġlerleme Ġhtiyacı ve Değeri Ġlgili Sorunlar 
 

Arazi çalıĢmalarında kazanılacak coğrafi bilgi, birikim ve beceriler ve 

öğrenci-merkezli öğrenme stratejisinin etkili bir Ģekilde kullanılması ciddi bir tasarım 

aĢaması, planlama zamanlama ve emek gerektirmektedir. Öğrencilerin ihtiyaç 

duyduğu beceri ve davranıĢlar belirli bir süreç içerisinde kazandırılmakta, öğrenciler 

otobüs ya da minibüse adım atar atmaz anında gerçekleĢtirilememektedir. Bazı 

öğrenciler, klasik öğretim yöntemleriyle ders iĢleme biçiminden, öğrenci merkezli 

öğrenme tekniklerinin kullanıldığı bir öğretime birdenbire geçildiğinde mutsuz 

olabilmekte veya bu tip bir çalıĢmayı yorucu, gereksiz bularak uğraĢmak 

istememektedir. Derin, etkin ve anlamlı öğrenme, arazi çalıĢmaları öğretim 

yöntemlerindeki ilerlemeyi ve çalıĢma tekniklerinin bir üst düzeye taĢınmasını 

kapsayan bir geliĢime gereksinim duymaktadır (Laws, 1984: 156; Slater, 1993: 51).  

  

2.6.3. Arazi ÇalıĢmalarında Artan Öğrenci Sayılarının Neden Olduğu Sorunlar 
 

Son yıllardaki en büyük problemlerden biri, arazi çalıĢmasına katılması 

gereken öğrenci sayılarının giderek artmasıdır (Clark,1996: 385; Livingstone, 1996: 

33). Arazi çalıĢmaları öğretimindeki kalabalık grupların yarattığı sorunların çözümü 

için çeĢitli fikirler ileri sürülmüĢtür (Gardiner ve Unwin, 1986; Gibbs ve Jenkins, 

1992; Gold ve Haigh, 1992; Jenkins, 1994; Clark, 1996). Jenkins (1994), büyük-

gruplarla yapılan arazi derslerinin daha etkili olabilmesi için 13 adet yol listelemiĢtir.  

  

 Gözleme dayalı arazi çalıĢmalarında, grup sayılarının artması ve buna 

öğrencilerin otobüslere biniĢ ve iniĢlerinde karĢılaĢılan fiziksel problemlerin (ki her 
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ikisi de öğrencilerin dikkatini ve konsantrasyonlarını ters etkilemektedir) eklenmesi 

anlamına gelmektedir. Bu nedenden dolayı kiĢisel-güdümlü geziler ve çalıĢma 

belgeleri daha popüler hale gelmektedir. Proje-temelli arazi çalıĢmaları daha 

zorlaĢmıĢtır. Sadece daha fazla sayıda ve daha büyük grupların idaresine duyulan 

ihtiyaçtan değil; ayrıca ekipman azlığı ve minibüs yerine otobüs kullanımına 

geçilmesinden kaynaklanan ihtiyaçların giderilmesi gibi sorunlardan da bu zorluk 

görülmektedir. Sermayenin ve bütçedeki azalma göz önüne alındığında, daha pahalı 

arazi ekipmanlarına duyulan ihtiyacın çok önemli bir kısıtlama ve zorluk olduğu 

anlaĢılacaktır, bir de bu pahalı ekipmanların yılda sadece birkaç gün kullanıldığı 

durumlarda bu sorun daha bir zorlaĢacaktır (Clark, 1996). 

 

2.6.4. Arazi ÇalıĢmalarının Finansman Sorunları  
 

Yükseköğretim kurumlarında bulunan coğrafya bölümlerinin, coğrafya ve 

coğrafyacılığın zayıflamasına bağlı olarak, giderek güç kaybettiği sık dile getirilen 

bir sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu güç kaybının önemli bir yansıması, 

coğrafya bölümlerinin ödenek ve finansman açısından sıkıntılar yaĢaması olarak 

karĢımıza çıkmaktadır  (Koçman, 1999: 10). Böylesi bir finansman problemi ile karĢı 

karĢıya kalan bölümlerde, diğer birtakım etkinliklerde olduğu gibi arazi çalıĢmaları 

da zarar görmekte, hedeflenen, bir diğer deyiĢle olması gereken nitelik ve niceliğe 

ulaĢamamaktadır. McEwen (1996a: 370) yaptığı çalıĢmasında, 1980‟li yıllarla 

birlikte azalan bağıĢ destekleri ve öğrenci kredi ve burslarındaki kaçınılmaz 

düĢüĢlerin üzerine, öğrencilerin arazi çalıĢmaları maliyetlerindeki ödeme payının 

giderek arttığını ileri sürmektedir. Giderek daha da pahalanan gezilerden dolayı 

öğrencilerin ve/veya velilerinin ekonomik anlamda yükleri artmakta, arazi 
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çalıĢmaları için ayrıca bir fon ayırmaları gerekmektedir (Gray, 1993: 33). Bu sorunun 

çözümüne ara bir formül olarak bazı coğrafya bölümleri, farklı ekonomik 

durumlardaki öğrenciler için farklı seviyelerde birtakım dersler sunmaktadır. Arazi 

çalıĢmalarının özelleĢtirilmesi olarak nitelendirebileceğimiz bu tarz bir seçim, açık 

bir Ģekilde adaletsiz olmasına rağmen, finansal sınırlandırmalar altında arazi 

çalıĢmaları planlamasına birtakım çözümler sağlamaktadır. 

Günümüzde arazi dersleri yaratmak için bilgisayar teknolojisinin kullanım 

olanaklarını araĢtırmaya yönelik birçok proje yürütülmektedir (Gress ve Scott, 1996; 

Stainfield vd., 2000; Spicer ve Stratford, 2001; Rose, 2003; Hargreaves, 2005; 

Hirsch ve Lloyd, 2005). Coğrafya bölümlerinde öğrenci sayısındaki artıĢla birlikte 

kiĢi baĢına düĢen eğitim kaynakları giderek azalmaktadır. Buna rağmen arazi 

çalıĢmalarının maliyetleri de artmaktadır. Gerçek dünyadaki arazi çalıĢmalarının 

maliyetinin artmasına alternatif olarak çok daha ucuz olan sanal dünyada 

düzenlenebilecek arazi çalıĢmaları arayıĢları baĢlamıĢtır. Farklı teknolojik 

uygulamalar aracılığıyla sınıf ya da laboratuar ortamının konforundan, güvenliğinden 

uzaklaĢılmadan arazi çalıĢması düzenleme imkânı vermesi de bu tip arayıĢların bir 

baĢka nedeni olarak sayılabilir.  

 

Son yıllar içinde uzaktan algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve web tabanlı 

eğitim öğretim araçlarındaki geliĢmeler arazi çalıĢmalarına bu sanal boyutun 

katılmasına olanak sağlamıĢlardır. Ülkemizde henüz denenmemiĢ bir uygulama 

olmasına karĢın, büyük bir olasılıkla 21. Yüzyılda da sanal arazi çalıĢmaları coğrafya 

programları içinde önemli bir yer tutacaktır. Sorulması gereken soru arazi 

çalıĢmalarının yerini sanal gerçekliğin alıp alamayacağıdır. ġimdilik sanal gezi 
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etkinliklerinin kullanım alanı arazi çalıĢmalarının hazırlık aĢamasında gereken 

kuramsal altyapının oluĢturulması, gezi rotasında karĢılaĢılacak coğrafi Ģekiller 

hakkında ek bilgiler alınması olarak karĢımıza çıkmaktadır. Coğrafya programının 

içine uzaktan algılama ve CBS olarak giren bilgi teknolojilerinin kullanımı kuramsal 

tanım ve açıklamaların öğrenciler tarafından içselleĢtirilmesinde oldukça geçerli ve 

etkili bir role sahiptir (Hassell, 2000: 80-82). Tablo 8‟de sanal arazi gezilerinin 

özellikleri, avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.  

 

Arazi çalıĢmalarının finansmanıyla ilgili sorunların baĢka bir boyutu da 

öğrencilerin, arazi çalıĢmalarına daha fazla ödemelerinden dolayı, paralarını daha 

değerli görmeleridir. Gerek ders gerekse tez araĢtırmaları için yapılan arazi 

çalıĢmaları öğrencilerin gider kalemlerinde oldukça anlamlı bir yer tutmaktadır. Bak-

gör tarzında günübirlik düzenlenen gezilerin daha çok tercih edilmesinin temel 

nedenlerinden birinin de „paranın değeri‟ olduğu açıktır. Birkaç gün süren yerleĢik 

arazi çalıĢmalarının bu tarz gezilerden çok daha anlamlı ve derin bir öğrenmeyi daha 

iyi bir motivasyonla tetikleyeceği bilinmesine karĢın gerek öğretim elemanları 

gerekse öğrenciler tarafından tercih edilmemektedir. „Paranın değeri‟ bağlamında 

bakıldığında, NevĢehir ve çevresine düzenlenecek daha ucuz ve daha turistik bir 

arazi çalıĢması, Doğu Karadeniz Dağlarında gerçekleĢtirilecek daha pahalı olan gezi 

kadar çekici olamayacağı açıktır. Bununla birlikte, paranın ne kadar değerli olduğu 

belirlenirken, konaklama yerinin kalitesi coğrafi lokasyonla eĢit bir Ģekilde göz 

önünde bulundurulmalıdır. Ġnsan yaĢamı için asgari donanımdan yoksun alanlarda 

ucuz olduğu için konaklamak, öğrencilerin performansında düĢüĢlere neden 

olabilecektir. 
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Tablo 8. Sanal arazi gezileri. Qui ve Hubble‟dan (2002: 77) alınmıĢtır.  

SAG‟nin 

özellikleri 

SAG‟nin avantajları SAG‟nin dezavantajları 

Bilgisayar, dijital 

görsellik tekniklerinin 

kullanılmasıyla 

gerçekleĢmektedir  

 ÇeĢitli verilerin geçerli yollardan 

bütüncül bir Ģekilde verilmesi 

 Farklı ölçeklerde ve çeĢitli bakıĢ 

açılarından görüntülerin sunumu 

 Gözle görülemeyen verilerin 

(jeokimya) açıklanması 

 UlaĢıma zor alanların gezilmesine 

yardım eder 

 Zaman, maliyet ya da lojistik ciddi 

bir sorun olduğunda alternatif 

arazi çalıĢması sağlar 

 Öğrencilerin deneyimini geliĢtirir 

ve geniĢletir   

 Nesnelerin gerçek üç boyutlu 

doğasını yansıtamaz 

 Dokunma, koklama gibi gerçek 

duyuları veremez 

 Gerçekten arazide olmak kadar 

yararlı olamaz 

 KeĢfetmenin tesadüfî doğasından 

yoksundur 

KiĢisel bilgisayara ve 

internet kullanımına 

dayanmaktadır 

 Zaman ve mekân esnekliğini 

sağlar 

 Sınıfta kavramların pekiĢtirilmesi 

için kullanılabilecek 

tekrarlanabilir deneyimler sağlar 

 Gerçek arazi gezilerine hazırlık ya 

da bu gezilerin gözden geçirilmesi 

için yeniden izlenmesi    

 Bilgisayarla çok kısıtlı bir 

iletiĢim sağlanabilir 

 Ġnsanlarla iletiĢim kurulmasını 

sağlayamaz 

CD-ROM ve web 

siteleri gibi birçok 

eriĢim yolu 

bulunmaktadır 

 CD-ROMları kullanmak ve 

edinmek oldukça kolaydır  

 Bilgi bakımından zengindir 

 CD-ROMlar sınırlı miktarlarda 

bilgi verebilir 

 Bir web sitesine ulaĢım birçok 

faktöre bağlıdır. Bilgisayarların 

yeterliliği, networkteki yük, 

bağlantı sayısı, servis 

sağlayıcısının güvenirliği gibi     

Ġnternettin çok geniĢ 

bir Ģekilde 

kullanılabilmesi 

 Çok fazla materyal ve bilginin 

saklanabilmesi 

 Öğrenme ve öğretme açısından 

geniĢ kaynaklar sunması 

 Öğrenciler birçok site arasında 

kolayca kaybolup gidebilir 

 Birçok web sitesi kalıcı değil 

kısa ömürlüdür 

DeğiĢkenler nitelikli 

olmalıdır 
 Farklı seviye ve ihtiyaçlar için 

kullanılabilmektedirler 

 Öğrenme ve öğretme açısından 

uygun olanı bulabilmek 

genellikle zordur 

 Birçok sitenin niteliği kontrol 

edilmemektedir 

Bilgisayar oyunları 

gibi interaktif olarak 

dizayn edilirler  

 Öğrenciler açısından ilginç ve 

etkileyicidir, kullanıcılara farklı 

bir deneyim yaĢatmaktadır 

 Öğrenciler farklı sitelere takılıp 

zaman kaybı yaĢayabilmektedir 
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2.6.5. Arazi ÇalıĢmalarını Planlama ve Düzenlemedeki Cinsiyet Sorunları 

 

Arazi çalıĢmalarında cinsiyet ayrımının ne tür bir farklılık yarattığını 

inceleyen araĢtırma sayısı oldukça azdır. Maguire (1998: 213) arazi çalıĢması 

deneyimlerinin doğasından dolayı, özellikle fiziki coğrafya derslerinin bazı 

konularına mekân olan sert çevrelerde, ortaya çıkan cinsiyetten kaynaklı sorunlara 

dikkat çekmiĢtir. North Wales ve Avrupa Alplerinde gerçekleĢtirilen zorunlu bir 

arazi çalıĢmasına katılan 100 birinci sınıf öğrencisi üzerinde yapılan bir araĢtırmada, 

Maguire arazi çalıĢmasının iyi bir form durumu gerektirdiğine inanan kadınların 

sayısı erkeklerin sayısından daha fazla olduğunu saptamıĢtır. Kadınların %84‟ü, 

erkeklerin ise %68‟si fiziki coğrafya için formda bir vücuda sahip olmanın 

gerekliliğine inanmaktadır. Bunlara kıyasla kadınların %55‟i beĢeri coğrafya için 

form durumunun önemli olduğunu düĢünürken, bu düĢünceyi erkeklerin %36‟ı 

benimsemektedir. Erkekler kendilerinin formda olduğuna inanırken, kadınların 

büyük bir çoğunluğu yeterli formda olmadıklarını düĢünmekte ve bu durum da arazi 

dersi sırasında mutsuz olmalarına yol açmaktadır. Özellikle koĢulların yorucu ve 

sıkıntı verici olduğu alanlarda yürütülen fiziki coğrafya arazi çalıĢmalarına, 

erkeklerin katılımının daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.  

  

Coğrafya kadınlar arasında oldukça popüler bir konudur. DTCF‟de eğitim 

gören 229 öğrenciden 99‟u (% 43‟ü) kadınlardan oluĢmaktadır. Hali hazırda görev 

yapan toplam 15 öğretim elemanından 2‟si (% 13‟ü) kadındır. ġu ana kadar öğretim 

elemanlarında hâkim cinsiyetin eril olmasından dolayı, arazi gezilerinin büyük bir 

çoğunluğu erkekler tarafından organize edilmiĢtir. Arazi çalıĢmaları etkinliklerini 

organize ederken katılan kadın öğrencilerin ihtiyaç ve duyarlılıklarına dikkat 
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edilmesi gerekmektedir.  

 

2.6.6. Arazi ÇalıĢmalarının Sonuçlarını Değerlendirmede KarĢılaĢılan Sorunlar 

 

Arazi çalıĢması sonuçlarının değerlendirilmesinde, birçok biçim 

bulunmaktadır. Tüm değerlendirme tiplerinin kendi aralarında ve farklı 

değerlendirme yöntemlerinden oluĢan kombinasyonların geçerliliğinin 

belirlenebilmesi için çeĢitli araĢtırmalara ihtiyaç vardır (Gibbs vd., 1993: 112; 

Jenkins, 1994: 149). Coğrafi ve sosyal becerilerin yanı sıra dönüĢtürülebilir beceriler 

arazi çalıĢmaları deneyiminin çok değerli bir ek bileĢenidir (McEwen ve Harris, 

1996: 419). Öğrencilerin eleĢtirel düĢünme, problemleri tanımlama ve soru sorma 

gibi yeteneklerinin arazi çalıĢmalarıyla nasıl değiĢtirildiğinin belirlenmesi oldukça 

önemli bir konudur. Sonuçların değerlendirilmesinde dönüĢtürülebilir becerilerin 

kazanımlarını denetleyebilmek için ne gibi bir değerlendirme yöntemi 

kullanılmalıdır? Öğrencinin coğrafi yeteneklerinin geliĢtirilmesine dönüĢtürülebilir 

becerilerin katkısı nedir veya bu beceriler hangi kapsamda diğerlerinden ayrı 

tutularak değerlendirilebilir? Bu iki soru arazi çalıĢmalarının değerlendirilmesinde 

cevap bekleyen önemli sorunlardandır.   

 

Arazi çalıĢmaları özellikle grup çalıĢması, liderlik ve organizasyon 

becerilerinin geliĢiminde oldukça değerli ve önemli imkânlar sunar (Wheater ve 

Dunleavy, 1995: 181; Kneale, 1996: 72). Buna rağmen, grup çalıĢmasının 

değerlendirilmesi iĢin en zor alanlarından birisidir ve bu soruna Ģu ana kadar tatmin 

edici bir yanıt bulunamamıĢtır (Wheater ve Dunleavy, 1995). Coğrafya 
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programlarının büyük bir bölümünde farklı değerlendirme yöntemlerinin yapısı ve 

etkinliği üzerinde tamamlanan araĢtırmaların sayısı giderek artmasına rağmen, arazi 

çalıĢmaları diğer uygulamalarla kıyaslandığında yapılan araĢtırmalar eksik 

kalmaktadır. Arazi çalıĢmaları, sonuçların farklı yöntemlerle değerlendirilmesinde 

deneysel çalıĢmalara en iyi olanakları sağlayan eğitim metodudur  (Lonergan ve 

Andresen, 1988; Higgitt, D., 1996; Kneale, 1996; McEwen ve Haris, 1996). 



 

 

BÖLÜM III 

YÖNTEM 

 

3.1. AraĢtırma Modeli  
 

 Coğrafya lisans eğitiminde yer alan “flüvyal jeomorfoloji” konularında gezi 

gözlem metodunun öğretim sürecine katkılarının değerlendirilmesi genel tarama 

modellerinden biri olan betimsel çalıĢma yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢma, 

nicel veri analizine dayalı araĢtırma sorularının incelenmesiyle yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmadaki veriler, katılımcıların nüfus bilgileri, fakülte, bölüm ve gezi-gözlem 

yöntemi hakkındaki beklentilerini içeren 48 maddelik bir ön sormaca, arazi gezisinin 

temel coğrafi beceriler, öğrenme deneyimi, flüvyal jeomorfoloji konularının 

kavranmasını araĢtıran 18 maddelik bir son sormaca ile toplanmıĢtır.  

 

3.2. Evren ve Örneklem 

 

 AraĢtırmanın evreni Ankara Üniversitesi, DTCF, Coğrafya Bölümü I. Sınıf 

öğrencileri, örneklemi ise; aynı sınıfta yer alan 28 kiĢiden oluĢmaktadır. Örneklemi 

oluĢturan öğrencilerin tamamı 2006-2007 eğitim ve öğretim yılı, güz yarıyılında 

zorunlu olarak “Jeomorfolojik Süreçler” dersini, bahar yarıyılında da seçmeli olarak 

“Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersini almıĢlardır. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları  

 

 Flüyal jeomorfoloji konularında gezi-gözlem metodunun 

değerlendirilmesinde gerekli verilerin toplanabilmesi için sormacalar hazırlanmıĢtır. 
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Arazi gezisi öncesinde uygulanan sormacada 4 madde öğrencilerin demografik 

bilgilerinin, 7 madde ortaöğretimdeki gezi-gözlem deneyimlerinin, 2 madde coğrafya 

bölümünü tercih sırası ve nedeninin, 1 madde de mezuniyet sonrası kariyer 

planlarının belirlenmesi amacıyla sorulmuĢtur.  

 

Sormacanın 11 maddesi, öğrencilerin fakülte/bölüm hakkındaki algıları ve 

beklentileriyle ilgilidir. Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları dersinin arazi gezisi 

öncesinde, hazırlık aĢamasının 18 maddeden oluĢan sorularla öğrenciler tarafından 

değerlendirilmesi tasarlanmıĢtır. Hazırlık aĢamasındaki çalıĢmaların, öğrenciler için 

ne kadar önemli olduğunu belirlemek üzere hazırlanan 19 maddeyle sormaca son 

bulmaktadır.  

 

Son sormacada öğrencilerin genel becerileri 8 madde, rapor yazma aĢamaları 

4 madde ve flüvyal jeomorfoloji konuları 6 madde ile araĢtırılmaktadır.   

 

 

3.4. Gezi-Gözlem Yönteminin Uygulanması 

 

AraĢtırmanın örneklemini oluĢturan öğrenciler 2006-2007 Güz Yarıyılında 

“Jeomorfolojik Süreçler” dersini zorunlu ders kapsamında almıĢlardır. Seçmeli ders 

olarak bahar yarıyılında aldıkları “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” ise bir önceki 

dersteki bilgilerini uygulamalar yoluyla derinleĢtirmeyi hedeflemektedir (Tablo 9). 

Sormacaya yanıt veren öğrencilerden 26‟sı “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersini 

ilk defa, 2‟si ise ikinci defa almaktadır.  
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 “Jeomorfolojik Süreçler” dersinde kullanılan öğretim yöntemleri anlatım ve 

gösteridir. “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersinde ise bu iki öğretim  

 

Tablo 9. Deneklerin seçiminde belirleyici olan dersler. 

Dersin Adı Statüsü Tanımı Amacı 

Jeomorfolojik 

Süreçler 

Zorunlu  Bu derste öğrencilere 

jeomorfolojinin tarihi, 

jeomorfolojik birimleri oluĢturan 

süreçler, Türkiye‟den ve 

dünyadan verilecek örneklerle 

açıklanacaktır 

Bu dersin baĢlıca amacı birinci sınıf 

öğrencilerine jeomorfolojik süreçlerin 

mekanizmasını ve yerĢekillerinin 

meydana geliĢlerini öğretmektir 

Jeomorfolojik 

Arazi 

ÇalıĢmalarının 

Seçmeli Jeomorfoloji araĢtırmalarında 

öğrencilere temel arazi çalıĢma ve 

haritalama becerisi kazandırma 

Jeomorfoloji araĢtırmalarında 

öğrencilere temel haritalama ve 

arazide örnekleme becerisi 

kazandırarak arazi çalıĢmalarına ön 

hazırlık yapmak ve düzenleme 

yeteneği kazandırmak 

 

metodunun yanı sıra gezi gözlem de kullanılmaktadır. Birçok jeomorfolojik kavram 

ile sürecin aktarıldığı derste, genel olarak jeoloji ve topografya haritaları temel 

alınarak öğrencilerin jeomorfoloji haritaları üretmeleri istenmektedir. Öğrencilerin 

anlatım ve gösteri metotlarıyla öğrendiklerini jeomorfoloji haritaları veya jeolojik 

kesit çizimleri olarak öğretim elemanına sunmaları gerekmektedir. Haftalık ödevler 

olarak verilen bahsi geçen çizimler öğrencilerin ara sınav notunu oluĢturmaktadır. 

Bir yazılı, bir sözlü sınav ve öğrencilerin arazi raporları dönem sonu sınavı notu 

olarak değerlendirilmektedir. Flüvyal jeomorfoloji konularının öğretilmesinde gezi- 

gözlem yönteminin uygulaması dört aĢama ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

3.4.1. Hazırlık AĢaması 

 

 “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersi kapsamında uygulanan gezi-gözlem 

yönteminin hazırlık aĢamasında öğrencilere lojistik, güvenlik ve amaçlar konusunda 
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bilgilendirme yapılmıĢtır. Öğrencilere arazide ulaĢım, kılık kıyafet, ders araçları ve 

kullanılacak ekipman hakkında bilgiler verilmiĢtir. Ziyaret edilecek saha hakkında 

akademik bilgiler aktarılmıĢtır. Gürgen (1993)ve Çiçek‟in (2001) yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalar gerek bilgilendirme gerekse de yapılacak çalıĢmalara model 

oluĢturmasından dolayı çoğaltılarak öğrencilere verilmiĢtir. Ayrıca gezinin 

düzenleneceği alan hakkında ilave kaynak taraması yapmaları istenmiĢtir.  

 

 Hazırlık aĢamasındaki bilgilendirmede gezi gözlem yönteminin amaç ve 

hedefleri açıklanmıĢtır. Öğrencilere kazandıracağı bilgi ve becerilerin altı çizilmiĢtir. 

Etkin ve anlamlı öğrenebilmeleri için gezi öncesi ve sonrasında yerine getirmeleri 

gereken sorumlulukları hatırlatılmıĢtır.  

 

3.4.2. Uygulama AĢaması  

 

 Arazi gezisi 14.04.2007 günü dersin yürütücüsü Doç Dr. Ġhsan Çiçek ve 28 

öğrencinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 4). Öğrencilerin seviyesi ve 

kazandırılmak istenen becerilerin özelliği göz önünde bulundurularak öğretim üyesi 

merkezli, bak-gör tarzında bir gezi-gözlem etkinliği tercih edilmiĢtir. Yenikent, 

AyaĢ, Beypazarı olarak belirlenen gezi rotasında ilk olarak Yenikent sınırları içinde 

kalan Zir Vadisi‟nde durulmuĢtur. Ova Çayı‟nın, Neojen karasal dolguyu geçip, 

andezitler üzerinde açtığı epijenik (sürempoze) bir yarma vadi olan bu alanda, 

inkonsekant akarsuların oluĢum süreci ve özellikleri üzerinde durulmuĢtur.  

 



 

 

 

7
8  

 

    ġekil 4. Gezi rotasını ve gözlem yapılan durakları gösteren harita. 
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 Ġkinci durak olarak Mürted Ovası‟nın dolgu sekilerinden biri tercih edilmiĢ ve 

öğrencilere akarsuyun aĢınım-birikim süreci hakkında genel bilgiler aktarılmıĢtır. 

Sekilerin oluĢumu, seki türleri, topografya haritasında nasıl tanınacağı, jeomorfoloji 

haritalarında nasıl gösterileceği gibi temel kuramsal bilgiler aktarılmıĢtır. Ayrıca 

sekilerin arazide nasıl ayırt edileceği, nasıl sınıflandırılıp incelenmesi gerektiği gibi 

spesifik beceriler de kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

 Arazi gezisinin bir sonraki durağını oluĢturan Aysantı Geçidi‟nde su bölümü 

çizgisi ve boyun kavramlarının doğrudan gözlem yoluyla öğretilmesi gerçekleĢmiĢtir. 

Ġlhan çayı ve Ova Çayı arasındaki su bölüm çizgisinin bir parçası olan bu sahadaki 

Neojen karasal dolgunun özellikleri hakkında da bilgiler verilmiĢtir.  

 

 Dördüncü durak, öğrenciler tarafından bir hayli ilgi gören, AyaĢ Ġlçesi 

çıkıĢında yer alan bir yol açmasıdır. Burada gözlemledikleri jips tektoniğinin 

oluĢturduğu Ģekiller ve nedenleri hakkında bilgiler aktarılmıĢtır. Öğrenciler kayaç 

üzerinde deneyler yapmıĢ ve örnek toplamıĢlardır. 

 

 Bir diğer epijenik yarma vadi örneği olan Akkaya Vadisi, gezinin beĢinci 

durağı olarak seçilmiĢtir. Ġnkonsekant drenaj, yarma vadi kavramları bir kez daha 

vurgulanmıĢtır. Gömük menderes oluĢumu ve nedenleri tanımlanmıĢtır. 

 Arazi gezisinin altıncı durağı, Ġlhan Çayı‟nın karakteristik sekileriyle dikkat 

çeken Akçakavak Köyü‟dür. Farklı yükseltilerde, farklı sedimantasyon özellikleri 

sergileyen sekilerin analiziyle havzanın jeolojik geçmiĢinin rekonstrüksüyonuna 

(yeniden tasarlanmasına) örnekler verilmiĢtir. Kepez Tepesi‟nde yer alan tünemiĢ 
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senklinal, bu alanın ilginç Ģekillerinden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

 

 Yedinci durak olan Gömleksiz Köprüsü‟nde akarsuyun aĢındırması ile ortaya 

çıkan temel (Paleozoik yaĢlı fillat), klivaj, açılı, açısız diskordans hakkında 

açıklamalar yapılmıĢ ve gözlemler gerçekleĢtirilmiĢtir. Akarsuyun mevsimlere göre 

farklı seviyelerde aktığının kanıtları incelenmiĢtir. 

 

 Yapı platformu, mesa ve tanık tepe örneklerinin izlenmesi için oldukça 

elveriĢli olan sekizinci durakta, yatay ya da yataya yakın tabakalar üzerinde aĢınım 

Ģekillerinin geliĢimi hakkında bilgiler aktarılmıĢtır. 

 

 Dokuzuncu durakta korniĢ Ģeklinin özellikleri, oluĢumunu etkileyen süreçler 

aktarılarak, peyzajın yeniden tasarlanması somutlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Öğrencilerin derslerde kuramsal olarak yaptıkları bu alıĢtırmanın arazi koĢullarında 

ilk elden deneyimler yoluyla gerçekleĢtirmeleri sağlanmıĢtır. Eğim kırıklığı (knick-

point), akarsu erozyon tipleri gözlemlenen diğer flüvyal Ģekillerdir.    

 

 Onuncu durak olan Beypazarı, Hıdırlık Tepe‟den topografyanın genel 

özellikleri izlenmiĢtir. Monoklinal yapı, dayanıklı dayanaksız tabakalar, tabaka 

doruğu kavramları manzara eĢliğinde tanımlanmıĢtır. Kuesta topografyasının 

özellikleri, konsekant, subsekant, resekant, obsekant vadiler hakkında ayrıntılı 

bilgiler verilmiĢ, tabaka uzanıĢı ve dalıĢı ölçümleri yapılmıĢtır.  

 

 Son durak olan Çağabey‟de fay kaynaklarının genel özellikleri hakkında 
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bilgiler verilmiĢtir. Traverten, traverten konisi, kalkertüf, sıcak su kaynağı, jeotermal 

ısı gradyanı gibi konularda soru cevap yöntemi kullanılarak çeĢitli alıĢtırmalar 

yapılmıĢtır.                             

 

Arazi gezisinde öğrencilerin not tutarak, ses-görüntü kaydı yaparak, fotoğraf 

çekerek ilk elden deneyimlerini kalıcı hale getirmesi istenmiĢtir (ġekil 5). Öğretim 

elemanı tarafından anlatılanların yanında arazi çalıĢmalarının öğrenme açısından en 

önemli özelliklerinden biri de arazide ortaya çıkan beyin fırtınası ve tartıĢmalardır. 

Öğrencilerin gerçekleĢtirdikleri bu kayıtlar, arazi raporunun hazırlanması sırasında 

da kullanıĢlı materyaller olarak karĢımıza çıkmaktadır.    

 

 

ġekil 5. Öğretim elemanının açıklamalarını kaydeden öğrenciler.  
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Öğrencilerin, arazi gezisinde kayaçların özellikleri hakkındaki bilgi, 

birikimlerini sınadıkları, geliĢtirdikleri ve derinleĢtirdikleri gözlemlenmiĢtir. Gezi 

duraklarında karĢılaĢılan kayaçları tanımaları, açıklamaları istenmiĢ, eksik ve yanlıĢ 

bilgileri düzeltilmiĢtir. KarĢılaĢılan jeolojik formasyonlarla ilgili ezbere bir takım 

terimleri saymak yerine, kayaç türleri, kimyasal yapıları, dokuları hakkında 

yorumlara gitmelerini beklenmiĢtir. Öğrencilerin kayaçlar üzerinde deney yapmaları, 

örnek toplamaları önerilmiĢ, bu sayede araĢtırmaya, ampirik çalıĢmaya yönelmeleri 

cesaretlendirilmiĢtir (ġekil 6).  

 

 

ġekil 6. Neojen jipslerinden örnek toplayan ve kesit çıkaran öğrenciler. 

 

Coğrafi bilgilere ulaĢmada temel materyallerden biri de haritadır. Harita 

üzerinde yer ve yön bulma, farklı yerĢekillerinin eĢ yükselti eğrileri kullanılarak ayırt 
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edilmesi, jeolojik formasyonların gösterimi gibi bilgilerle temel harita becerileri 

kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Derslik ortamında gösterim yöntemi ile verilen harita 

okuma ve hazırlama yetenekleri arazide derinleĢtirilmiĢtir. ÇeĢitli çizimler 

aracılığıyla öğrencilerin arazi gözlem deneyimleri zenginleĢtirilmiĢtir (ġekil 7).  

 

 

ġekil 7. Jeoloji haritası üzerinde çalıĢan öğrenciler. 

 

Gezi-gözlem yönteminin coğrafya eğitimine en önemli katkılarından biri 

coğrafyacı gibi düĢünmek ve bu yolla coğrafi bilgiler üretmek olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Düzenlenen gezi gözlem uygulamasında eğitsel amaçlardan biri de 

budur. Öğrencilerin ileriki çalıĢmalarında kullanacakları coğrafya metodolojisinin 

temelleri atılmıĢtır. Bu amaçla, öğrencilerin jeolojik formasyonlar, tektonizma, 

topografya, iklim, bitki örtüsü, ve insan faktörünün, arazinin Ģekillenmesindeki 
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etkileri, bütüncül bir Ģekilde gözlemlemesi sağlanmıĢtır. Jeomorfolojik verilerin 

toplanması, organize edilmesi ve buradan arazi hakkında yorumlara gidilebilmesi 

açısından bu gezi iyi bir baĢlangıç olarak görülebilir.  

 

Arazi çalıĢmalarının uygulama aĢamasının bir parçası olarak bir takım araç 

gereçlerin kullanımı konusunda da temel bilgiler aktarılmıĢtır. Öğrencilerin seviyesi 

göz önünde bulundurularak yapılan bilgilendirmeler oldukça önemlidir. Pusula, 

jeolog çekici, GPS cihazı, asit kullanımı hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmıĢtır. 

Bu araç gerecin uygulamalı olarak kullanılmasıyla deneyler ve ölçümler 

gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 8).  

 

     

        

ġekil 8. Arazi çalıĢmalarında kullanılan yöntem ve çeĢitli araç-gerecin 

kullanımının uygulamalı olarak öğrenilmesi.  
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3.4.3. Arazi DönüĢü Bilgilendirme 

 

 Arazi dönüĢü bilgilendirmede, gezi sırasında öğrencilerin dikkatinden kaçan 

birtakım noktalar ve eksik bilgiler düzeltilmiĢtir. Hazırlayacakları raporda nelerin 

olması gerektiği öz olarak verilmiĢtir. Öğrenme deneyimleri pekiĢtirilmiĢtir. Arazi 

gezisi esnasında elde ettikleri örnek ve gözlemler takip eden derslerde kullanılarak 

çalıĢmanın bütünlüğü korunmuĢtur.  

 

3.4.4. Sonuçların Sunulması ve Değerlendirilmesi   

 

“Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersinin bir parçası olarak gerçekleĢtirilen 

gezi gözlem etkinliğinin bağımsız değerlendirilmesi yapılmamıĢtır. Öğrenme sürecin 

tamamının değerlendirilmesi amacıyla yazılı rapor olarak hazırlanan arazi çalıĢması 

sunumu dönem sonu sınav notuna dâhil edilmiĢtir. Öğrencilerin dönem boyu 

hazırladıkları ve haftalık ödev olarak öğretim elemanına sundukları çizimler ara 

sınav notlarını teĢkil etmiĢ, dönem sonu sınav notları ise üç bileĢenden oluĢmuĢtur. 

Bunlar sırasıyla %20 arazi raporu, %40 sözlü sınav, %40 yazılı sınav olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersindeki 

baĢarı düzeyi, güz döneminde aldıkları “Jeomorfolojik Süreçler” dersi ile 

kıyaslanmıĢtır. 

   

3.5. Verilerin Analizi 

 

 Sormacalar öğrenciler tarafından doldurulduktan sonra tek tek incelenmiĢ ve 

bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Öğrencilerin karĢılıkları, Excel programı 

kullanılarak hesaplanmıĢtır. Öğrencilerin gezi-gözlem yöntemini değerlendirdiği 
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sorular sıklık ve yüzdelik dilimler kullanılarak analiz edilmiĢtir. Öğrencilerden 

hazırlık aĢamasını değerlendirdikleri sorulara beĢ seviyeli Lickert Ölçeği kullanarak 

karĢılık vermeleri istenmiĢtir. Bu ölçek fakülte, bölüm ve arazi çalıĢmaları 

hakkındaki genel kanıların “+2” ve “-2” arasında değerlendirilmesine olanak 

sağlamaktadır. Öğrenciler her bir maddeye “beklenen düzeyin çok üstü (+2)”, 

“beklenen düzeyin üstü (+1)”, “beklenen düzey (0)”, “beklenen düzeyin altı (-1)” ve 

“beklenen düzeyin çok altı (-2)” ibarelerinden sadece birini iĢaretleyerek karĢılık 

vermiĢlerdir. 

 

 Arazi gezisi dönüĢünde uygulanan sormacanın ilk bölümünde, öğrencilerin 

coğrafi becerilerindeki değiĢimi üç seviyeli Licert Ölçeği kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. Verilen ifadelere “katılıyorum”, “kararsızım” ve “katılmıyorum” 

seçeneklerinden birini iĢaretleyerek yanıt vermeleri istenmiĢtir.  

 

 Ġkinci bölümde öğrencilerin, arazi raporu yazma aĢamalarında yaĢadıkları 

deneyim irdelenmektedir. Kendilerine yöneltilen sorulara “ders”, “gezi”, kaynak 

tarama” veya “rapor yazma” seçeneklerinden biriyle yanıt vermeleri istenmiĢtir.  

 

 Üçüncü ve dördüncü bölümde, arazi gezisinin öğrencilere flüvyal 

jeomorfoloji konularındaki katkısı sorulmaktadır. Alınan yanıtlar sıklık ve yüzdelik 

dilimler kullanılarak analiz edilmiĢtir. 



 

 

BÖLÜM IV  

BULGULAR 

 

4.1. AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri  

 

 Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları dersini seçen ve bu ders kapsamında Ankara-

Beypazarı gezisine katılan öğrencilerin %61‟i (17 kiĢi) erkek, %39‟u (11kiĢi) ise 

kadındır (Tablo 9, ġekil 9a). Bedensel açıdan insanları zorlayan sert arazi koĢullarına  

      

Tablo 9. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin cinsiyetlere ve yaĢadıkları 

yerleĢmelerin idari yapısına göre dağılımı.  

1. Cinsiyetiniz Seçenekler Sayı Yüzde (%) 

Erkek 17 61 

Kadın 11 39 

Toplam 28 100 

2. YaĢanan yerleĢmenin idari yapısı Büyük ġehir 11 39 

Küçük ġehir 4 14 

Kasaba 11 39 

Köy 2 7 

Toplam 28 100 

 

    
ġekil 9. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin cinsiyetlere ve yaĢadıkları 

yerleĢmelerin idari yapısına göre dağılımı.   

61%

39%

Erkek Kadın

a

39%

15%

39%

7%

Büyük Şehir Küçük Şehir

Kasaba Köy

b
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sahip gezilerde, kız öğrencilerin daha çok sıkıntı yaĢadıkları, bunun dıĢında görece 

daha düz alanlarda öğrenci grubundaki cinsiyet farklılıklarının önemli olmadığı 

belirlenmiĢtir (Maguire, 1998: 213). “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” kapsamında 

düzenlenen arazi çalıĢması çok fazla bedensel güç istemeyen bir rotaya sahip olduğu 

için etkinliğe katılan kız öğrenciler fazla sıkıntı yaĢamamıĢlardır.  

 

Öğrencilerin yaĢamlarını sürdürdükleri yerlerin idari yapısı, öğrencilerin 

ailelerinin ikamet ettikleri yerler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiĢtir. 

Buna göre öğrencilerin %93‟ünün Ģehir özelliği gösteren yerleĢmelerde %7‟sinin (2 

kiĢi) kırsal yerleĢmelerde yaĢadığını görülmektedir (Tablo 9, ġekil 9b). Dolayısıyla 

% 61‟i erkek öğrencilerden oluĢan grup içinde kır yaĢamını bilen öğrenci yüzdesi %7 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kırsal yerleĢmelerden gelen iki öğrenci de erkektir.  

 

Gezi-gözlem çalıĢmasıyla çevre duyarlılığının kazandırılmasında kırsal 

alanlarda yaĢayan öğrencilerin daha yatkın olduğu yapılan araĢtırmaların bir 

sonucudur. Kentlerden gelen öğrencilerin gezi gözlem etkinlikleri esnasında kırdan 

gelen öğrencilere nazaran araziye daha az aĢina olduğu ve uygulamalarda daha fazla 

sıkıntı yaĢayacağı saptanmıĢtır (Nairn vd., 2005: 249).  

 

Araziye katılan öğrencilerin %86‟sı düz lise mezunu, 2 kiĢi (%7) anadolu 

lisesi, 1 (%4) kiĢi çok programlı lise, 1 kiĢi (%4) de özel lise mezunudur. 

Öğrencilerin tamamı, sosyal bilimler konularının yoğunlukta bulunduğu alanlardan  
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Tablo 10. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim 

kurumu türü ve coğrafya bölümünün ÖSS tercih sıralamasına dağılımı.  

3. Mezun olduğunuz 

 ortaöğretim kurumu 

Seçenekler Sayı Yüzde (%) 

Anadolu Lisesi 2 7 

Düz Lise 24 86 

Çok Programlı Lise 1 4 

Özel Lise 1 4 

Toplam 28 100 

4. Coğrafya bölümünü 

 tercih sıranız 
 

1-5 arası 6 21 

6-10 arası 7 25 

11-15 arası 11 39 

16-20 arası 3 11 

21-24 arası 1 4 

Toplam 28 100 

  

 
 

ġekil 10. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim 

kurumu türüne göre dağılımı.  

7%

86%

3% 4%

Anadolu Lisesi Düz Lise Çok Programlı Lise Özel Lise
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mezun olmuĢlardır. Ortaöğretim kurumlarındaki görece homojenlik, öğrencilerin 

benzer eğitim programından geçerek coğrafya lisans eğitimine baĢladığını 

göstermektedir (Tablo 10, ġekil 10). ÖSS tercih sıralamasında, coğrafyayı ilk beĢ 

tercihi arasına alan öğrencilerin sayısı 6‟dır (%21). Bu istatistikte dikkat çeken konu, 

%54‟lük çoğunluğun 10. tercihinden sonra coğrafya bölümünü istemesidir (Tablo 10, 

ġekil 11). Bu durum her ne kadar ÖSS‟nin puanlama sistemiyle açıklanabilecek olsa 

da hangi sebeple olursa olsun öğrencilerin büyük bir istekle coğrafya bölümüne 

gelmedikleri açıktır.  Bu bölümü tercih etme nedeni olarak coğrafyayı sevdiklerini 

söylemektedirler. 

 

 

ġekil 11. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin coğrafya bölümünü tercih etme 

sırasına göre dağılımı.  
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Tablo 11. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin ortaöğretimdeki gezi 

deneyimlerine ve gezilen yerlerin türüne göre dağılımları.   

5. Ortaöğretimde geziye  

katıldınız mı? 

 

Seçenekler Sayı Yüzde (%) 

Evet 11 39 

Hayır 17 61 

Toplam 28 100 

6. Gezilen yerin 

içeriği 

 

Müze 5 45 

Doğal çevre 4 36 

Kültürel mekânlar 1 9 

Tarihi Yerler 1 9 

Toplam 11 100 

 

   

ġekil 12. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin ortaöğretimdeki gezi 

deneyimlerine ve gezilen yerlerin türüne göre dağılımları.  

 

Sormacaya yanıt veren öğrencilerin %61‟lik çoğunluğunun ortaöğretim 

sırasında herhangi bir gezi-gözlem etkinliğine katılmadığı anlaĢılmaktadır(Tablo 11, 

ġekil 12a). Gezi-gözlem faaliyetlerine katılan öğrencilerin %45‟i müze, %36‟sı doğal 

çevre gezilerine iĢtirak etmiĢlerdir (Tablo11, ġekil 12b). Öğrenciler müze ve doğal 

çevre gezileri sırasında genel kültürlerinin arttığını, görgülerinin geliĢtiğini 

belirtmiĢlerdir.            

 

39%
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Tablo 12. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin kariyer hedeflerine göre 

dağılımları. 

7. Mezuniyet sonrası  

kariyer hedefiniz nedir? 

 

Seçenekler Sayı Yüzde (%) 

MEB‟de öğretmenlik 6 21 

Özel sektörde öğretmenlik 14 50 

Akademisyenlik 7 25 

Diğer 1 4 

Toplam 28 100 

 

 

ġekil 13. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin kariyer hedeflerine göre dağılımları. 

 

Öğretmen kontrolünde günü birlik yapılan bu gezilerin, kendileri için oldukça 

yararlı sonuçları olduğunu vurgulamıĢlardır. Gezi-gözlem yönteminin, öğrencilerin 

algılarında olumlu bir uygulama olarak yer etmesi, daha sonra gerçekleĢtirilen 

çalıĢmalara daha istekli katılmalarını sağlamıĢtır.   

 

21%

50%

25%

4%

MEB öğretmen Özel sektör öğretmen Akademisyenlik Diğer
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 “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersini seçen ve gezi gözlem aktivitesine 

katılan öğrencilere, mezuniyet sonrası kariyer planları sorulduğunda %50‟sinin özel 

sektörde, %21‟nin ise MEB‟de öğretmenlik yapmayı tasarladığı görülmüĢtür (Tablo 

12, ġekil 13). Akademisyenlik hedefleyen öğrencilerin sayısı 7‟dir (%25). 

Öğrencilerin %71‟nin öğretmen olmayı planlaması oldukça düĢündürücüdür. 

Coğrafyacılık eğitimi alarak eğitimci olmak beklentisi araĢtırmaya değer bir 

konudur.  

 

4.2. Sormacaya Katılan Öğrencilerin Fakülte ve Bölüm Hakkındaki Ġzlenimleri   

 

 Arazi çalıĢmalarına katılan ve sormaca sorularına yanıt veren öğrencilerin 

%89‟u coğrafya bölümündeki öğretimlerine 2006–2007, % 11‟i ise 2005-2006 

öğretim yılında baĢlamıĢlardır. Öğrencilerin fakülte ve bölüm hakkındaki görüĢlerini 

iki aĢamada değerlendirmek sağlıklı olacaktır. Bunlardan ilki, fakülte ve bölümde 

yapılan bilgilendirmelerden beklentileri, ikincisi coğrafya bölümünde yaĢadıkları 

eğitim ortamı hakkındaki beklentileri.  

 

 Sormacaya yanıt veren öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%58) fakülte ve 

bölüm hakkında yapılan tanıtımları yetersiz bulmaktadır. Bu maddede tanıtım Ģekline  

(sözlü, yazılı, görsel) ya da içeriğine bakılmaksızın bu karĢılıklar alınmıĢtır (Tablo 

13, ġekil 14a). Coğrafya bölümü hakkında yapılan bilgilendirmede de benzer bir 

tablo karĢımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin % 43‟ü (12 kiĢi) bölüm tanıtımı beklenen 

düzeyin altında olarak belirtmiĢlerdir (Tablo 13, ġekil 14b).   
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Tablo 13. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin fakülte ve bölüm hakkındaki izlenimleri. 

Sorular 

Beklenen Düzeyin 

Çok Üstü 

Beklenen Düzeyin 

Üstü 

Beklenen 

Düzey 

Beklenen 

Düzeyin Altı 

Beklenen Düzeyin 

Çok Altı 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

1. Fakülte hakkında yapılan bilgilendirme ve tanıtımların 

yeterli buluyor musunuz? 1 4 1 4 10 36 8 29 8 29 

2. Bölüm hakkındaki bilgilendirme ve tanıtımların yeterli 

buluyor  musunuz? 1 4 4 14 11 39 9 32 3 11 

3. Coğrafya bilimi hakkındaki tanıtım ve bilgilendirmelerin 

yeterli buluyor musunuz? 3 11 5 19 9 33 8 30 2 7 

4. Yapılan eğitimin amaçları hakkında açıklamaları buluyor 

musunuz? 2 7 12 43 9 32 4 14 1 4 

5. Yapılan eğitimin hedefleri hakkında bilgilendirmeleri 

yeterli buluyor musunuz? 2 7 11 39 10 36 4 14 1 4 

6. Eğitim için kullanılan araç-gereç ve derslikleri yeterli 

buluyor musunuz? 4 14 3 11 7 25 10 36 4 14 

7. Yapılan eğitimin standartları yeterli buluyor musunuz? 4 14 6 21 7 25 9 32 2 7 

8. Verilen derslerin kapsamı yeterli buluyor musunuz? 4 14 15 54 7 25 2 7 0 0 

9. Verilen derslerin niteliği yeterli buluyor musunuz? 9 32 9 32 8 29 2 7 0 0 

10.Verilen derslerin hedefleri yeterli buluyor musunuz? 5 19 7 26 11 41 3 11 1 4 

11. Öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iliĢkileri 

yeterli buluyor musunuz?  3 11 5 19 13 48 3 11 3 11 
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ġekil 14. Sormacaya katılan öğrencilerin fakülte/bölüm hakkında yapılan 

tanıtım ve bilgilendirmelere verdikleri karĢılıkların dağılımı
2
. 

 

 Arazi çalıĢmalarının, coğrafya eğitiminde merkezi bir rolü olmasının 

nedenlerinden biri, coğrafya biliminin yapısına en uygun öğretim yöntemi olmasıdır. 

Lisans seviyesinde eğitime baĢlayan öğrencilerin coğrafya ve coğrafyacılığı tam 

olarak anlaması baĢarılı bir öğrenme sürecinin en önemli unsurlarından biridir. 

Genellikle ders programının oluĢumunda bu durum göz önünde bulundurulmaktadır. 

Öğretimin ilk yılında öğrencilerin gereksinim duyduğu bilgilendirmelerin yapılacağı 

ve aidiyet duygusunun geliĢtirileceği bir takım derslere yer verilmektedir.  

 

ġekil 15. Sormacaya katılan 

öğrencilerin coğrafya bilimi hakkında 

yapılan tanıtım ve bilgilendirmelere 

verdikleri karĢılıkların dağılımı. 

 

 

Öğrencilerin sormacaya verdikleri yanıtlardan,  %63‟ünün gerçekleĢtirilen 

                                                 
2
 BDÜÇ: Beklenen düzeyin çok üstü, BDÜ: Beklenen düzeyin üstü, BD: Beklenen 

düzey, BDA: beklenen düzeyin altı, BDÇA: Beklenen düzeyin çok altı. 

3%
3%

36%

29%

29%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA

a

4%
14%

39%

32%

11%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA

b

11%

19%

33%

30%

7%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA



 

96 

 

bilimsel tanıtım ve açıklamaları yeterli düzeyde bulduğu, geriye kalan %37‟sinin 

beklenen seviyenin altında olarak değerlendirdiği anlaĢılmaktadır (Tablo 13, ġekil 

15). Coğrafya bölümünde yapılan eğitimin hedefleri ve amaçları hakkında yapılan 

bilgilendirmelerin öğrenciler açısından yeterli olup olmadığı sorusuna, %82 

oranından olumlu bir karĢılık alınmıĢtır (Tablo 13, ġekil 16a,16b, anılan sırayla). 

Coğrafya eğitimi sonrasında öğretmen olmayı planlayan öğrencilerin bu 

beklentisinin bilgi eksikliğinden kaynaklı olmadığı anlaĢılmaktadır. Aldıkları 

eğitimin kendilerine ne gibi kazanımlar getirmeyi hedeflediği hakkında yeterli 

düzeyde bilgi sahibi olduklarını belirten deneklerin, bu tercihinin altında baĢka 

nedenlerin yattığı anlaĢılmaktadır. Öğrencilerin büyük bir bölümünün (%71) 

mezuniyet sonrasında öğretmenliği planlamasının altında bilgi yetersizliği olmadığı 

açıktır.       

 

    

ġekil 16. Sormacaya katılan öğrencilerin coğrafya eğitiminin hedefleri ve 

amaçları hakkında yapılan tanıtım ve bilgilendirmelere verdikleri karĢılıkların 

dağılımı. 

  

 DTCF, Coğrafya Bölümü‟nün fiziksel koĢullarının irdelendiği altıncı soruya 

verilen yanıtlardan, öğrencilerin bu konuda ikiye bölündüğü anlaĢılmaktadır. 

Katılımcılardan %50‟si ders araç gereç ve derslikleri beklenen seviyenin altında ya 

7%

39%

36%

14%
4%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA

a
7%

43%
32%

14%

4%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA

b
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da çok altında olarak değerlendirirken, diğer yarısı beklenen seviyede veya üzerinde  

  

ġekil 17. Sormacaya katılan öğrencilerin ders araç, gereç, dersliklere ve 

uygulanan eğitiminin standartlarına verdikleri karĢılıklara göre dağılımı.  

 

olduğunu belirtmiĢlerdir (Tablo 13, ġekil 17a). Gördükleri eğitimin standartlarını 

%25 beklenen düzeyde, %36 beklenen düzeyin üzerinde gören öğrenciler, altyapının 

eğitim için ne derece önemli olduğunun bir örneğini vermektedirler (Tablo 13, ġekil 

17b). Öğrencilerin %40‟a yakını, eğitim standartlarının beklentilerinden daha düĢük 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Altıncı ve yedinci soruya olumsuz yanıt veren 

katılımcıların, eğitim ortamındaki fiziksel yetersizlikleri standarttaki yetersizliklerle 

eĢ tuttuğu anlaĢılmaktır.   

 

 Sormacaya katılan %7‟si (2 kiĢi) dıĢında bütün deneklerin gördükleri 

derslerin içeriğine ve niteliğine olumlu yanıtlar verdiği görülmektedir (Tablo 13, 

ġekil 18a, 18b, anılan sırayla). Bu sorulara özellikle öğrencilerin büyük bir 

bölümünün, (ders içeriklerine %68, derslerin niteliğine %64) beklenen düzeyin 

üzerinde olarak yanıt vermeleri oldukça anlamlıdır. Ders araç-gereç ve dersliklerin 

fiziksel özelliklerini yetersiz bulan deneklerin dahi sekizinci ve dokuzuncu soruya 

daha pozitif yanıtlar vermeleri dikkat çeken bir baĢka noktadır. Bu durum, 

14%

11%

25%
36%

14%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA

a

14%

22%

25%

32%

7%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA

b
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yetersizliklere rağmen verilen eğitimin öğrenciler tarafından nitelikli olarak 

algılandığını göstermektedir.    

     

ġekil 18. Sormacaya katılan öğrencilerin ders içerik ve niteliklerine verdikleri 

karĢılıkların dağılımı. 

 

Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin fakülte ve bölüm hakkındaki 

görüĢlerinin sorgulandığı onuncu soru, derslerin hedeflerinin yeterli bulup 

bulmadığıdır. Bu soruya karĢılık olarak, deneklerin %45‟i beklenen düzeyde yanıtını 

vermiĢlerdir (Tablo 13, ġekil 19a). Sormacaya katılan öğrencilerin %44‟ü ise 

beklenen düzeyin üzerinde yanıtı vererek aldıkları eğitimden memnuniyetlerini bir 

kez daha göstermiĢlerdir. Coğrafya Bölümü içinde öğretim elemanı ve öğrenciler 

arasındaki iliĢkinin düzeyini araĢtıran son soruya verilen karĢılıkların % 50‟ye yakını 

beklenen düzeyde olarak ĢekillenmiĢtir. Öğretim elemanları ve öğrenciler arası 

iliĢkileri beklentilerinin altında bulan öğrencilerin oranı %22‟dir (ġekil 19b).     

 

 Gezi-gözlem etkinliğinin hazırlık aĢamasının değerlendirilmesi için 

öğrencilerden, 37 adet soruya cevap vermeleri istenmiĢtir. Bu sorularla ölçülmek 

istenen, iki farklı eğilim bulunmaktadır. Birinci grup sorularla öğrencilerin gezi-

gözlem öncesi hazırlık çalıĢmalarının değerlendirilmesi hedeflenmiĢtir. Ġkinci grup 

14%

54%

25%

7%
0%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA

a

32%

32%

29%

7%
0%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA

b
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sorularda ise, hazırlık çalıĢmalarında gerçekleĢtirilen bilgilendirmeleri ne kadar 

önemsediklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

 

   

ġekil 19. Sormacaya katılan öğrencilerin derslerin hedefleri ve öğretim elemanı-

öğrenciler arası iliĢkilerin düzeyine verdikleri karĢılıkların dağılımı.  

4.3. Arazi ÇalıĢmasının Hazırlık AĢamasıyla Ġlgili Bulgular   

 

  

 Öğrencilere gerekli açıklamalar yapılarak, ilk gruptaki sorulara “beklenen 

düzeyin çok üstünde”, “beklenen düzeyin üstünde”, “beklenen düzeyde”, “beklenen 

düzeyin altında” ve “beklenen düzeyin çok altında” ibarelerini kullanarak yanıt 

vermeleri istenmiĢtir. Ġkinci gruptaki sorulara ise “oldukça fazla önemli”, “fazla 

önemli”, “önemli”, “az önemli”, oldukça az önemli” seçeneklerinden biriyle karĢılık 

vermeleri gerektiği açıklanmıĢtır.  

 

   Öğrencilerin sormacalarda verdikleri karĢılıklar kullanılarak, Ankara-

Beypazarı arazi gezisi için yapılan hazırlık aĢaması değerlendirilmiĢ ve öğrencilerin 

bilgilendirildikleri konuları ne kadar önemli bulduğu Tablo 16 ve Tablo 17‟de 

verilmiĢtir.   

 

18%

26%
41%

11% 4%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA

a

11%

19%

48%

11%

11%
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Tablo 14. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin gezi öncesi hazırlık aĢaması hakkındaki izlenimleri. 

Sorular 

Beklenen Düzeyin 

Çok Üstü 

Beklenen 

Düzeyin Üstü 

Beklenen 

Düzey 

Beklenen 

Düzeyin Altı 

Beklenen Düzeyin 

Çok Altı 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

1. Dersin tanımı hakkındaki açıklamaları yeterli buluyor musunuz? 5 19 8 30 12 44 2 7 0 0 

2. Dersin hedefleri hakkındaki açıklamaları yeterli buluyor 

musunuz? 2 7 7 26 17 63 1 4 0 0 

3. Dersin hedeflerine ulaĢmada kullanılacak yöntemler hakkındaki 

açıklamaları yeterli buluyor musunuz? 3 11 9 32 12 43 4 14 0 0 

4. Dersin amacı hakkındaki açıklamaları yeterli buluyor musunuz? 4 15 11 41 10 37 2 7 0 0 

5. Düzenlenecek gezinin derse olan katkısı ve yapılıĢ amacı 

hakkındaki açıklamaları yeterli buluyor musunuz? 7 26 11 41 8 30 1 4 0 0 

6. Gezinin kapsamı ve konusu hakkındaki açıklamaları yeterli 

buluyor musunuz? 2 7 11 39 12 43 2 7 1 4 

7. Gezinin eğitsel hedefleri hakkındaki açıklamaları yeterli buluyor 

musunuz?  2 8 10 38 10 38 4 15 0 0 

8. Gezide ne yapmanız gerektiği konusunda yapılan açıklamaları 

yeterli buluyor musunuz?  3 11 9 32 8 29 7 25 1 4 

9. Gezide ne yapmanız gerektiği konusundaki açıklamaları anlaĢılır 

buluyor musunuz? 3 11 9 32 10 36 5 18 1 4 

10. Görev ve sorumluluklarınız konusunda yapılan açıklamaları 

yeterli buluyor musunuz? 3 11 6 22 13 48 3 11 2 7 

11. Yardımcı kaynakların sayısını yeterli buluyor musunuz? 4 15 5 19 7 26 8 30 3 11 
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Tablo 14. Devamı. 

Sorular Beklenen Düzeyin 

Çok Üstü 

Beklenen 

Düzeyin Üstü 

Beklenen 

Düzey 

Beklenen 

Düzeyin Altı 

Beklenen Düzeyin 

Çok Altı 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

12. Gezinin rotası ve duraklar hakkındaki bilgilendirmeyi yeterli 

buluyor musunuz?  3 12 6 23 5 19 8 31 4 15 

13. Gezide karĢılaĢılacak jeomorfolojik birimler hakkında 

bilgilendirmeyi yeterli buluyor musunuz?  3 13 6 25 6 25 9 38 0 0 

14. Gezide bulundurulması gereken araç ve gereçler hakkında 

bilgilendirmeyi yeterli buluyor musunuz? 4 14 11 39 8 29 2 7 3 11 

15. Kullanılacak araĢtırma ve eğitim malzemeleri hakkında yapılan 

bilgilendirmeyi yeterli buluyor musunuz?  4 15 4 15 9 35 8 31 1 4 

16. Gezide karĢılaĢılabilecek güvenlik ve sağlık riskleri hakkındaki 

açıklamaları yeterli buluyor musunuz? 2 8 1 4 6 23 10 38 7 26 

17. Riskler karĢısında alınacak önlemler konusundaki 

bilgilendirmeleri yeterli buluyor musunuz? 1 4 1 4 7 28 9 36 7 26 

18. Gezinin maliyetini yeterli buluyor musunuz?   3 11 4 15 11 41 5 19 4 15 
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Tablo 15. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin hazırlık aĢamasındaki beklentileri.  

Sorular 

Oldukça Fazla 

Önemli 

Çok 

Önemli 

Önemli Az 

Önemli 

Oldukça Az 

Önemli 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

1. Dersin tanımı hakkındaki açıklamaları ne kadar önemli buluyor musunuz? 8 30 9 33 9 33 0 0 8 30 

2. Dersin hedefleri hakkındaki açıklamaları ne kadar önemli buluyor musunuz?  7 26 8 30 10 37 0 0 7 26 

3. Dersin hedeflerine ulaĢmada kullanılacak yöntemler hakkındaki açıklamaları ne kadar 

önemli buluyor musunuz?  9 33 6 22 8 30 0 0 9 33 

4. Dersin amacı hakkındaki açıklamaları ne kadar önemli buluyor musunuz? 9 35 5 19 9 35 0 0 9 35 

5. Düzenlenecek gezinin derse olan katkısı ve yapılıĢ amacı hakkındaki açıklamaları ne 

kadar önemli buluyor musunuz? 7 27 10 38 7 27 0 0 7 27 

6. Gezinin kapsamı ve konusu hakkındaki ne kadar önemli buluyor musunuz? 7 25 9 32 11 39 0 0 7 25 

7. Gezinin eğitsel hedefleri hakkındaki açıklamaları ne kadar önemli buluyor musunuz? 6 21 13 45 6 21 0 0 6 21 

8. Gezide ne yapmanız gerektiği konusundaki açıklamaları ne kadar önemli buluyor 

musunuz? 5 18 10 36 7 25 0 0 5 18 

9. AnlaĢılırlığı ne kadar önemli buluyor musunuz? 5 19 11 41 7 26 2 7 5 19 

10. Görev ve sorumluluklarınız konusunda yapılan açıklamaları ne kadar önemli buluyor 

musunuz? 7 27 5 19 11 42 1 4 7 27 
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Tablo 15. Devamı. 

Sorular Oldukça Fazla 

Önemli 

Çok 

Önemli 

Önemli Az 

Önemli 

Oldukça Az 

Önemli 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

11. Yardımcı kaynakları ne kadar önemli buluyor musunuz? 8 32 7 28 5 20 1 4 8 32 

12. Gezinin rotası ve duraklar hakkındaki bilgilendirmeyi ne kadar  

önemli buluyor musunuz? 7 28 3 12 6 24 4 16 7 28 

13. Gezide karĢılaĢılacak jeomorfolojik birimler hakkında bilgilendirmeyi  

ne kadar önemli buluyor musunuz? 6 24 11 44 3 12 1 4 6 24 

14. Gezide bulundurulması gereken araç ve gereçler hakkında bilgilendirmeyi  

ne kadar önemli buluyor musunuz? 7 30 6 26 5 22 1 4 7 30 

15. Kullanılacak araĢtırma ve eğitim malzemeleri hakkında yapılan bilgilendirmeyi  

ne kadar önemli buluyor musunuz? 9 36 3 12 8 32 1 4 9 36 

16. Gezide karĢılaĢılabilecek güvenlik ve sağlık riskleri hakkındaki açıklamaları 

 ne kadar önemli buluyor musunuz?  6 25 5 21 4 17 3 13 6 25 

17. Riskler karĢısında alınacak önlemler konusundaki bilgilendirmeleri ne kadar önemli 

buluyor musunuz? 5 21 4 17 6 25 6 25 5 21 

18. Gezinin maliyetini ne kadar önemli buluyor musunuz? 0 0 7 25 15 54 2 7 0 0 

19. Gezinin süresini ne kadar önemli buluyor musunuz?  5 18 3 11 9 32 3 11 5 18 
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Öğrenme sürecine öğrencilerin aktif katılımının sağlanabilmesi için iĢlenen 

dersin tanımı, kapsamı, hedefleri, kullanılacak yöntemlerin açıklanması önem 

taĢımaktadır. Uygulamalar ve derslerde yapılan bu açıklamaların önemi artmaktadır. 

Öğrencilerin önüne konacak yol haritası sayesinde derse katılım seviyeleri 

yükselmekte, anlamlı ve etkin öğrenmeleri sağlanabilmektedir. Gezi-gözlem 

yönteminin hazırlık aĢamasındaki bilgilendirmeler, ziyaret edilecek alanın coğrafi 

özelliklerinin yanı sıra çalıĢmanın eğitsel boyutunu da kapsamalıdır.  

 

AraĢtırmaya konu olan dersin tanımı, öğrencilerin %93‟ü tarafından yeterli 

bulunmaktadır (ġekil 20a). Ayrıca, dersin tanımı hakkında yapılan açıklamaların 

oldukça önemli olduğunu düĢünmektedirler (Tablo 14; 15, ġekil 20b).  

         

   

ġekil 20. Dersin tanımı ve bu tanımın önemi hakkındaki karĢılıklarının 

dağılımı
3
.  

 

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %96‟sı arazi çalıĢmaları dersinin hedefleri 

hakkında yapılan açıklamaları yeterli bulmakta (ġekil 21a), hedeflerin önceden 

açıklanmasını %93‟lük çoğunluk önemsemektedir (Tablo 14; 15, ġekil 21b). 

“Beklenen düzeyde” seçeneğinin pastanın en büyük dilimini oluĢturması da anlamlı 

                                                 
3
 OFÖ: Oldukça fazla önemli, ÇÖ: çok önemli, Ö: Önemli, AÖ: Az önemli, OAÖ: Oldukça az önemli. 
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bir bulgudur.   

   

ġekil 21. Dersin hedeflerinin tanımlanması ve bu tanımın önemi hakkındaki 

karĢılıklarının dağılımı.  

 

 Dersin hedeflerine ulaĢmak için kullanılacak yöntemlerin açıklanması 

sorusunda, öğrencilerin bu bilgilendirmeyi daha öncekiler kadar önemsemediği 

sonucu çıkmaktadır. Buna rağmen, yöntemler konusunda yapılan bilgilendirmeler 

katılımcıların %86‟sı tarafından beklenen düzeyde veya üstünde olarak 

değerlendirilmiĢtir (Tablo 14;15, ġekil 22a; 22b, anılan sırayla).   

 

   

ġekil 22. Derste kullanılan yöntemlerin açıklanması ve bu açıklamaların önemi 

hakkındaki karĢılıklarının dağılımı.  

 

Sormacaya yanıt veren deneklerin, %93‟ü hazırlık aĢamasında gerçekleĢtirilen 

bilgilendirmede dersin amacı hakkındaki açıklamaları beklenen düzeyde ya da 
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üstünde olarak değerlendirmiĢlerdir (ġekil 23a). Dersin amacı hakkındaki 

bilgilendirmenin önemi sorusuna ise, %89‟luk bir katılımcı grubu önemli olarak 

yanıt vermiĢlerdir (Tablo 14; 15, ġekil 23b). 

  

   

ġekil 23. Dersin amacının açıklanması ve bu açıklamanın önemi hakkındaki 

karĢılıklarının dağılımı.  

 

 “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersine gerçekleĢtirilmesi planlanan arazi 

gezisinin katkısı hakkında bilgilendirmenin düzeyi, öğrencilerin %96‟sının 

beklentilerini karĢılamıĢtır (ġekil 24a). Gezi-gözlem etkinliğinin eğitim sürecine 

katkılarının açıklanması sormacaya yanıt veren öğrencilerin %92‟si tarafından 

önemli bulunmuĢtur (Tablo14; 15, ġekil 24b).  

 

   

ġekil 24. Arazi gezisiyle sağlanacak katkının açıklanması ve bu açıklamanın 

önemi hakkındaki karĢılıklarının dağılımı.   
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 BaĢarılı bir gezi-gözlem etkinliğinin kilit noktalarından biri de öğrencilerin 

uygulamanın içeriği ve konusu hakkında yeterince bilgilendirilmeleridir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %96‟sı gezinin kapsamı hakkındaki açıklamaların 

önemli olduğunu belirtmiĢlerdir (ġekil 25b). Öğrencilerin %11‟i yapılan 

bilgilendirmenin yetersiz olduğunu vurgularken, %89‟u yeterli düzeyde 

bilgilendiklerini belirtmiĢlerdir (Tablo 14; 15, ġekil 25a).  

    

   

ġekil 25. Arazi gezisinin kapsamının açıklanması ve bu açıklamanın önemi 

hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

 

 AraĢtırmaya katılan öğrencilere, hazırlık çerçevesinde verilen gezinin eğitsel 

hedefleri konusundaki bilgilere %85‟lik bir çoğunluk beklenen düzey veya üstünde 

seçeneklerini iĢaretlemiĢlerdir (ġekil 26a). Öğrencilerin %85‟i bu bilgilendirmeyi 

önemsemektedir (Tablo 14; 15, ġekil 26b).  

 

 Sormacaya verilen yanıtlar ve sonucunda ulaĢılan önemli bir diğer bulgu ise 

öğrencilerin gezi sırasında neler yapması gerektiğine dair açıklamaların, grubun 

%21‟i tarafından önemsiz bulunmasıdır (Tablo 17, ġekil 27b). Coğrafya eğitiminin 

ilk yıllarında öğrencilerin daha çok öğretim elemanına bağımlı olduğu gezi tiplerinin
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ġekil 26. Arazi gezisinin eğitsel hedeflerinin tanımlanması ve bu tanımlamanın 

önemi hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

 

organize edilmesinin gerekliliği burada ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin bir bölümü, 

gezi-gözlem etkinliğinde yapması gerekenleri önemsemeyebilmektedir. Arazi 

çalıĢmalarını doğa yürüyüĢleri gibi düĢünebilmeleri doğaldır. Öğretim elemanının 

rehberliğinde gerçekleĢecek deneyimleriyle nerede ne yapacaklarını öğreneceklerdir. 

Arazi ziyaretinde yapılması gerekenler konusunda açıklamaların yeterliliği sorusuna 

öğrencilerin %28‟i olumsuz yanıt vermiĢlerdir (Tablo 14, ġekil 27a). Devamında bu 

açıklamaları öğrenci grubunun %21‟inin anlamadığı sonucu karĢımıza çıkmaktadır 

(Tablo 14, ġekil 28a).      

 

   

ġekil 27. Arazi gezisi sırasında ne yapılması gerektiğine dair açıklamalar ve bu 

açıklamaların önemi hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 
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ġekil 28. Arazi gezisi sırasında yapılması gerekenlerin anlaĢılırlığı ve önemi 

hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

  

Sormacaya yanıt veren öğrencilerin %88‟i görev ve sorumlulukları hakkında 

yapılan açıklamaları önemli olarak iĢaretlemiĢlerdir (ġekil 29b). Arazi çalıĢması 

sırasında görev ve sorumluluklarına iliĢkin açıklamaları yeterli bulan öğrencilerin 

oranı ise % 81 olarak karĢımıza çıkmaktadır (Tablo 14; 15, ġekil 29a).    

 

   

ġekil 29. Görev ve sorumluluklara iliĢkin açıklamalar ve bu açıklamaların 

önemi hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

 

 Hazırlık aĢamasında hatırı sayılır oranda yetersiz bulunan bir konu da arazi 

çalıĢması için önerilen yardımcı kaynaklardır. Deneklerin %41‟i yardımcı kaynaklar 

hakkındaki bilgilendirmenin beklenen düzeyin altında olduğunu belirtmiĢtir (ġekil 

30a). Bu bilgilendirmenin ne derece önemli olduğu sorulduğunda, %20‟si önemsiz 
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ġekil 30. Yardımcı kaynaklara iliĢkin açıklamalar ve bu açıklamaların önemi 

hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

 

olduğunu iĢaretlemiĢtir (Tablo 14; 15, ġekil 30b). Yardımcı kaynakların yanı sıra 

gezi rotası ve ziyaret edilmesi planlanan alanlar hakkındaki bilgilendirmenin de eksik 

kaldığı dikkat çekmektedir. Öğrencilerin %46‟sı olumsuz karĢılıklar vermiĢ, %36‟sı 

gezi güzergâhını önceden bilmenin çok fazla önemli olmadığını beyan etmiĢlerdir 

(Tablo 14; 15, ġekil 31a; 31b, anılan sırayla).   

     

   

ġekil 31. Gezi rotası, duraklarına iliĢkin açıklamalar ve bu açıklamaların önemi 

hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

 

 Arazide incelenecek jeomorfolojik birimler hakkında açıklamaları, grubun 

%80‟i önemli bulmakta (ġekil 32b) ama %38‟i bu birimlere dair yapılan açıklamaları 

yeterli bulmamaktadır (Tablo 14; 15, ġekil 32a).   
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ġekil 32. Gezide incelenecek jeomorfolojik birimlere dair açıklamalar ve bu 

açıklamaların önemi hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

 

 Sağlıklı ve güvenli bir gezi-gözlem etkinliği için katılımcıların özellikle 

ekipman konusunda bilgilendirilmeleri Ģarttır. Öğrencilerin % 11‟in arazide 

bulundurulması gereken araç-gereç konusunda yapılan bilgilendirmeyi, beklenen 

düzeyin çok altında olarak değerlendirmesi düĢündürücüdür (ġekil 33a). Bir diğer 

konu ise bu bilgilendirmeyi katılımcıların %21‟i önemsiz olarak görmesidir (Tablo 

14;15, ġekil 33b). Bu durumun açıklaması; deneyimsizlik olabilir. Arazi 

çalıĢmalarında en iyi yöntemin, deneyim yoluyla öğrenileceği açıktır.    

   

   

ġekil 33. Gezide bulundurulması gereken araç-gerece iliĢkin açıklamalar ve bu 

açıklamaların önemi hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

 

 Gezi sırasında kullanılacak araĢtırma ve eğitim malzemeleri hakkında 
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bilgilendirmenin, beklenen düzeyin altında olduğunu düĢünen katılımcıların oranı 

%34‟tür (ġekil 34a). Ayrıca katılımcıların %20‟si bu bilgilendirmenin önemsiz 

olduğunu belirtmiĢtir (Tablo 14; 15, ġekil 34b). Bak-gör tarzında düzenlenen arazi 

çalıĢmalarında öğrencilerden spesifik malzemeler kullanmayı öğrenmesi 

beklenmemektedir. Öğretim elemanlarının projelerinde çalıĢan öğrencilerin, bu gibi 

ekipmanlarla karĢılaĢma Ģansı olmaktadır. Bak-gör gezilerinde öğrenciler daha çok 

not tutmak, çizimler yapmak ve basit birtakım araĢtırma yöntemlerini öğrenmekle 

yetinmektedirler.  

        

   

ġekil 34. Kullanılacak araĢtırma, eğitim malzemelerine iliĢkin açıklamalar ve bu 

açıklamaların önemi hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

 

 AraĢtırmada öne çıkan bulgulardan biri de çalıĢmaya katılan deneklerin 

%63‟nün önemsemesine rağmen %65‟in yetersiz gördüğü, gezide karĢılaĢılabilecek 

güvenlik ve sağlık riskleri hakkında bilgilendirme olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Tablo 14; 15, ġekil 35b, 35a, anılan sırayla). Arazi çalıĢmaları sırasında 

karĢılaĢılacak riskler ve alınacak önlemler konusu oldukça önemlidir. Özellikle gezi 

güzergâhlarının yakın çevreden seçilmesi, tehlikeli olabilecek alanlara gezi 

düzenlenmemesi ve arazide uzun süre kalınmaması gibi gerekçelerle risk analizine 

gerek duyulmamaktadır.   
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ġekil 35. Güvenlik, sağlık risklerine iliĢkin açıklamalar ve bu açıklamaların 

önemi hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

 

KarĢılaĢılabilecek risklerin önemsenmemesinin bir diğer gerekçesi de Öğretim 

elemanlarının, arazide kötü deneyimlerinin olmaması olarak sayılabilir. Oysaki en 

basitinden kene ısırması bile ciddi sonuçları olan bir risk olarak algılanabilir. 

Coğrafya eğitiminin ve arazi çalıĢmalarının giderek daha ileriye gittiğini göz önüne 

alacak olursak, yakında risk analizinin de gezi-gözlem faaliyetlerinin bir parçası 

olacağını kestirebiliriz.      

 

   

ġekil 36. Risklere karĢı alınabilecek önlemlere iliĢkin açıklamalar ve bu 

açıklamaların önemi hakkındaki karĢılıklarının dağılımı.  

 

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %63‟ü risklere karĢı alınacak önlemler 

konusunda verilecek bilgilerin önemli olduğunu vurgulamıĢtır (Tablo 15, ġekil 36b). 
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Grubun %68‟i önlemler konusunda bilgilendirmeyi yetersiz bulmuĢtur (ġekil 36a). 

 

 Gezi-gözlem etkinliklerinin üzerindeki temel baskılardan biri finansman 

sorunudur. Ankara-Beypazarı arazi gezisi sırasında öğrencilerden 5 YTL istenmiĢtir. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %26‟sı bu miktarı fazla bulmuĢ, %41‟i makul 

karĢılamıĢ, %33‟ü ise beklenen düzeyin altında olduğunu belirtmiĢtir (Tablo 14, 

ġekil 37a). Öğrencilerin %79‟u arazi çalıĢmalarında maliyetin önemli olduğunu, 

%21‟i ise önemsiz olduğunu vurgulamıĢtır (ġekil 37b).  

   

    

ġekil 37. Arazi gezisinin maliyeti ve önemi hakkındaki karĢılıklarının dağılımı. 

 

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %61 katıldıkları gezilerde sürenin önemli 

olduğunu belirtmiĢlerdir (Tablo 15).   

 

4.4. Arazi Gezisiyle Ġlgili Bulgular 

 

Arazi gezisinin ardından öğrencilerin uygulamaya iliĢkin görüĢleri bir 

sormaca yardımıyla alınmıĢtır. Sormacanın ilk bölümünde verilen ifadelere 

“katılıyorum”, “kararsızım” ve “katılmıyorum” seçenekleriyle cevap vermeleri 

istenmiĢtir. Ġfadelerin tamamı olumlu cümleler olarak seçilmiĢtir. “Katılıyorum” 

11%

15%

41%

18%

15%

BDÇÜ BDÜ BD BDA BDÇA

a

0%
25%

54%

14%
7%

OFÖ ÇÖ Ö AÖ OAÖ

b



 

115 

 

seçeneğinin olumlu bir değiĢime, “kararsızım” seçeneğinin her hangi bir değiĢim 

olmadığına ve “katılmıyorum” seçeneğinin ise olumsuz bir değiĢime karĢılık geldiği 

öğrencilere açıklanmıĢtır. Dolayısıyla öğrencilerin, öğretim elemanı tarafından 

yapılacak değerlendirme öncesi, kendi kendilerini değerlendirmeleri istenmiĢtir. 

 

Arazi çalıĢmalarının öğrencilerin bilgi, birikim ve becerilerinde anlamlı bir 

geliĢmeye yol açtığı bilinmektedir. Arazi gezisi sonrasında katılımcı öğrencilerin 

%71‟inin gözlem becerilerinde olumlu yönde bir değiĢim yaĢandığı görülmektedir 

(Tablo 16, ġekil 38).   

   

Tablo 16. Arazi gezisi sonrası öğrencilerin temel becerilerindeki değiĢim. 

Ġfade Katılıyorum Karasızım Katılmıyorum 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1. Gözlem becerilerim arttı 20 72 6 21 2 7 

2. Harita becerilerim arttı  18 60 5 20 5 20 

3. AraĢtırma becerilerim arttı 19 68 7 25 2 7 

4. Analitik düĢünme becerilerim arttı 20 71 7 25 1 4 

5. AraĢtırma yöntemlerini öğrendim  19 68 7 25 2 7 

6. Teorik bilgilerimi pratiğe dönüĢtürdüm    25 89 3 11 0 0 

7. Eğlenerek öğrendim 14 50 10 36 4 14 

8. Arazide öğrendiklerim kalıcı oldu 18 64 8 29 2 7 
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ġekil 38. Öğrencilerin “gözlem becerilerim arttı” ifadesine verdikleri 

karĢılıkların dağılımı. 

 

Arazi gezisine katılan öğrencilerin % 60‟ı harita becerilerini geliĢtirmiĢlerdir. 

Sormacaya verilen yanıtlardan katılımcı öğrencilerin % 40‟ında olumlu bir değiĢim 

yaĢanmadığı anlaĢılmaktadır. Bu durum arazi çalıĢmalarının genel yapısıyla 

uyumludur. Özellikle bak-gör tarzında düzenlenen gezilerde, öğrencilerin spesifik 

becerilerde geliĢme kaydedemediği, bunun yerine bağımsız olarak yapacakları 

çalıĢmalar için temel oluĢturabilecekleri becerilerde ilerledikleri gözlemlenmektedir. 

Topografya haritaları üzerinde eĢ yükselti eğrileriyle gösterilen Ģekillerin gerçekte 

nasıl göründüklerini anlamak iyi bir baĢlangıç olarak kabul edilebilir. Arazi gezisine 

katılan öğrenciler haritayı yönüne koymayı bu gezi sırasında öğrenmiĢlerdir (Tablo 

16, ġekil 39).   
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ġekil 39. Öğrencilerin “harita becerilerim arttı” ifadesine verdikleri 

karĢılıkların dağılımı.  

 

ġekil 40. Öğrencilerin “araĢtırma becerilerim arttı” ifadesine verdikleri 

karĢılıkların dağılımı.  
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 Arazi çalıĢmalarına katılan öğrencilerin büyük bir bölümü (%68‟i) araĢtırma 

becerilerinin arttığını düĢünmektedir (Tablo 16, ġekil 40). Gezi-gözlem 

çalıĢmalarının, öğrencileri araĢtırmaya yönelttiği, araĢtırma yöntemleri konusunda ilk 

elden deneyimler yoluyla katılımcıları geliĢtirdiği bilinmektedir. Öğrenci grubunun 

geriye kalan %32‟sinde herhangi bir değiĢimin yaĢanmaması birçok farklı etkene 

bağlanabilir. Öğrencilere araĢtırma konusunda gerekli motivasyonun verilememesi, 

ziyaret edilen alanların yeterince ilgi çekmemesi veya gezi sırasında yaĢanan tatsız 

bir olay gibi.     

  

 

ġekil 41. Öğrencilerin “analitik düĢünme becerilerim arttı” ifadesine verdikleri 

karĢılıkların dağılımı.  

 

 Arazi çalıĢmalarına katılan öğrencilerin %71‟i analitik düĢünme becerilerinin 

arttığını belirtmiĢlerdir (Tablo 16, ġekil 41). Arazi gezisi sırasında coğrafi 
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özelliklerin birçok farklı değiĢken tarafından Ģekillendiğini görmek, kuramsal 

bilgilerin doğadaki karĢılıklarını gözlemlemek öğrencilerin analitik düĢünme 

yetilerinin geliĢmesinde kilit rol oynayan faktörlerdir. Nesneleri yapay araçlar 

olmadan direk gözlemlemek, kendilerine has boyut ve özelliklerinin ayırt edilmesini 

sağlamaktadır. Gösteri metoduyla açıklanan kuramsal bilgiler, gezi-gözlem 

yöntemiyle daha kalıcı hale gelmektedir.  

 

 AraĢtırma becerilerine verilen yanıtların benzeri, araĢtırma yöntemlerinin 

kazandırılmasında da verilmiĢtir. Katılımcıların %68‟i araĢtırma yöntemlerini 

öğrendiğini belirtmiĢtir. Bunun yanı sıra öğrencilerin %25‟i “kararsızım”, %7‟si de 

“katılmıyorum” seçeneğini iĢaretlemiĢlerdir (Tablo 16, ġekil 42). 

 

 

ġekil 42. Öğrencilerin “araĢtırma yöntemlerini öğrendim” ifadesine verdikleri 

karĢılıkların dağılımı.  
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 Gezi-gözlem yönteminin en önemli özelliği, kuramsal bilgilerin uygulama 

yapılarak kalıcı ve anlamlı hale getirilmesidir. Deneklerin %90‟a yakının bu 

çalıĢmayla teorik bilgilerini pratiğe dönüĢtürdüğünü ifade etmiĢtir. Bu ifadeye 

katılmıyorum seçeneğini iĢaretleyen öğrenci bulunmamaktadır (Tablo 16, ġekil 43). 

  

 

ġekil 43. Öğrencilerin “teorik bilgilerimi pratiğe dönüĢtürdüm” ifadesine 

verdikleri karĢılıkların dağılımı.  

 

 “Eğlenerek öğrendim” ifadesine verilen yanıtlardan elde edilen bulgular 

öğrenci grubunun ikiye bölündüğünü göstermektedir. Bu ifadede “eğlenmek” 

kelimesi öğrenciler tarafından “ciddiyetsizlik” olarak algılanmıĢ olabilir. Dolayısıyla 

bu sonuçların yanıltıcı olma ihtimali bulunmaktadır. Gezi-gözlem yönteminin öne 

çıkan avantajlarından biri olan öğrenmenin sıkıcı sınıf ortamından, daha eğlenceli
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ġekil 44. Öğrencilerin “eğlenerek öğrendim” ifadesine verdikleri karĢılıkların 

dağılımı.  

 

arazi koĢullarına taĢınmasıdır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %50‟sinin olumsuz 

ya da kararsız seçeneği iĢaretlemesi düĢündürücüdür (Tablo 16, ġekil 44).   

 

 Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin %64‟ü gezi sırasında öğrendiklerinin 

kalıcı olduğunu belirmiĢtir. Gezi-gözlem yönteminin etkili, anlamlı, derin öğrenmeyi 

tetiklediği bilinmektedir. Elbette etkili ve kalıcı öğrenmenin gerçekleĢmesi için arazi 

çalıĢmasının çok dikkatli bir Ģekilde hazırlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. 

Elinizdeki çalıĢmada kullanılan bak gör tarzı arazi çalıĢmalarının proje-temelli, 

öğrenci-merkezli arazi çalıĢmalarına taban oluĢturmak gibi bir iĢlevi olduğu 

unutulmamalıdır (Tablo 16, ġekil 45).   

50%

36%

14%

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum



 

122 

 

 

ġekil 45. Öğrencilerin “arazide öğrendiklerim kalıcı oldu” ifadesine verdikleri 

karĢılıkların dağılımı.  

 

4.5. Öğrenme Deneyimleri Bulguları 

  

Arazi raporu hazırlama süreci “ders”, “gezi”, “kaynak tarama”, “rapor 

yazma” aĢamalarına bölünmüĢ ve öğrencilere her aĢamadaki deneyimleri 

sorulmuĢtur. Bu sayede, gezi-gözlem yönteminin etkinliği farklı bir yönden 

değerlendirilmiĢtir. Öğrencilerden sormacanın bu bölümündeki her bir madde için 

sadece bir seçeneği iĢaretlemeleri istenmiĢtir. 

 

Öğrencilerin yanıtlardan, gezi aĢamasının ilgi çekici olmasına rağmen, ders aĢaması 

kadar öğretici olmadığı anlaĢılmaktadır. Öğrencilerin en çok zorlandıkları aĢamanın 

rapor yazma aĢaması olduğu açığa çıkarken, zevkli öğrenmenin gezi ve ders aĢaması 

arasında paylaĢıldığı görülmektedir (Tablo 17, ġekil 46).   
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Tablo 17. Rapor yazma sürecindeki farklı aĢamaların değerlendirilmesi.  

Soru Ders 

AĢaması 

Gezi 

AĢaması 

Kaynak Tarama 

AĢaması 

Rapor Yazma 

AĢaması 

1. Hangi aĢamada daha çok 

öğrendiniz? 25 3 0 0 

2. Hangi aĢamada 

öğrenirken zevk aldınız? 15 13 0 0 

3. Hangi aĢamada daha çok 

zorlandınız 8 5 2 13 

4. Hangi aĢama daha çok 

ilginizi çekti 7 21 0 0 

 

   

   

ġekil 46. Rapor yazma sürecindeki farklı aĢamaların değerlendirilmesi
4
.  

 

 

                                                 
4
 S.1: soru 1, S.2: soru 2, S.3: soru 3, S.4: soru 4. 
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4.6. Flüvyal Jeomorfoloji Konularına Dair Bulgular 

 

 Ankara-Beypazarı gezisinin, flüvyal jeomorfoloji konularında katılımcılara 

kazandırdığı bilgi ve becerileri üç seviyeli bir ölçekle ifade etmeleri istenmiĢtir. 

“Fazla”, “ortalama”, “hiç” seçenekleri kullanılarak gezi-gözlem yönteminin temel 

flüvyal jeomorfoloji konularında öğrenmeye olan katkısı belirlenmiĢtir. 

 

 Sormacaya verilen yanıtlardan, katılımcıların arazide gözlemledikleri tüm 

kavramlara olumlu yanıtlar verdiği ortaya çıkmaktadır. Ankara-Beypazarı gezisi 

sırasında güzel örnekleri görülen yerĢekillerinde (yarma vadi, seki gibi)  öğrencilerin 

bilgilerini geliĢtirdikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. Gezi sırasında karĢılaĢılmayan ya da 

gözlemlenmesi oldukça zor, soyutlama yeteneği gerektiren yerĢekilleri görece daha 

düĢük geliĢim seviyesindedir  (Tablo 18). 

  

Tablo 18. Gezinin flüvyal jeomorfoloji konularına katkısı. 

Soru 

Arazi gezisi aĢağıdaki konularda 

bilgilerinizi geliĢtirdi mi?  

Fazla Orta 

Düzeyde 

Hiç 

Sayı % Sayı % Sayı % 

1. Akarsu aĢınım Ģekilleri 24 86 4 14 0 0 

2. Akarsu biriktirme Ģekilleri 13 46 10 36 5 18 

3. Drenaj tipleri 15 54 11 39 2 7 

4. Seki oluĢumu ve türleri 25 89 3 11 0 0 

5. Kaide seviyesi ve akarsuyun evreleri 10 36 10 36 8 28 

6. Yarma vadiler  24 86 4 7 0 0 

Toplam 111 66 42 25 15 9 
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 Gezi-gözlem uygulaması sırasında öğrencilere derslerde anlatım ve gösteri 

yöntemi kullanılarak öğretilen akarsu aĢınım Ģekilleri hakkında, direk gözlem 

yoluyla bilgiler verilmiĢtir. Su erozyonunun farklı aĢamalarının (rill, gully) 

ilerleyerek nasıl kuru yataklara dönüĢtüğünü görmeleri sağlanmıĢtır. AĢınım 

Ģekillerinde öğrencilerin tamamı geliĢim gösterdiklerini belirtmiĢtir (Tablo 18, ġekil 

47).    

 

 

ġekil 47. Arazi gezisinin, akarsu aĢınım Ģekilleri konusunda, öğrencilerin 

bilgilerine katkısının oranları.  

 

Düzenlenen arazi gezisi rotası boyunca birikinti konisi, yelpazesi, delta gibi 

Ģekillerin ideal örneklerine rastlanmamıĢtır. Öğrencilerin %46‟sı “fazla”, %36‟sı ise 

“ortalama” bir geliĢme kaydettiklerini belirtmiĢtir. Katılımcılardan %18‟i akarsu 
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biriktirme Ģekilleri konusunda gezi uygulamasının bilgilerine hiçbir katkısının 

olmadığını iĢaretlemiĢlerdir (Tablo 18, ġekil 48).   

 

 

ġekil 48. Arazi gezisinin, akarsu biriktirme Ģekilleri konusunda, öğrencilerin 

bilgilerine katkısının oranları.  

 

Arazi gezisi esnasında katılımcıların görece daha az geliĢim kaydettikleri bir 

diğer konu da akarsu drenaj tipleridir. Öğrencilerin %7‟si bu konuda herhangi bir 

bilgi eklenmesi olmadığını iĢaret etmiĢtir. % 54‟ü bilgilerine bir hayli katkısı 

olduğunu % 39‟u ise ortalama bir katkısı olduğunu belirtmiĢtir Tablo 18, ġekil 49).  
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ġekil 49. Arazi gezisinin, akarsu drenaj tipleri konusunda, öğrencilerin 

bilgilerine katkısının oranları.  

 

 Sormacaya yanıt veren öğrencilerin tamamı, akarsu sekilerinin oluĢumu ve 

türleri konusunda, gezi-gözlem uygulamasının, bilgilerini geliĢtirdiğini 

düĢünmektedir. Bu geliĢmenin “fazla” olduğunu söyleyen öğrencilerin oranı 

%89‟dur. Öğrencilerin %11‟i ortalama bir geliĢme kat ettiğini kaydetmiĢtir (Tablo 

18, ġekil 50). Sekilerin arazide gözlemlenmesi oldukça eğlenceli ve anlaĢılması 

kolay bir konu olmasının bu sonuçlara etkisi büyüktür.  

 

kaide seviyesi ve akarsu aĢınım evreleri, arazide somut olarak gözlenmesi 

kolay olmayan konulardandır. Gezinin bu konularda öğrencilerin %36‟sında fazla, 

%36‟sında ortalama bir katkısının olduğu, %28‟inde ise hiçbir bilgi eklemesinin 

olmadığı anlaĢılmaktadır (Tablo 18, ġekil 51).     
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ġekil 50. Arazi gezisinin, akarsu seki oluĢum ve türleri konusunda, öğrencilerin 

bilgilerine katkısının oranları.  

 

ġekil 51. Arazi gezisinin, akarsu kaide seviyesi ve akarsu aĢamaları konusunda, 

öğrencilerin bilgilerine katkısının oranları.  
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 Arazi gezisine katılan öğrencilerin %86‟sı yarma vadi konusunda ileri 

düzeyde geliĢme kaydettiklerini vurgulamıĢtır. Katılımcıların %14‟ü ise ortalama bir 

bilgi ilavesi olduğunu belirtmiĢlerdir (Tablo 18, ġekil 52). Gezi güzergâhında 

karĢılaĢılan Ģekillerin tamamında geliĢim seviyesinin yüksek olduğu anlaĢılmaktadır.  

 

ġekil 52. Arazi gezisinin, yarma vadi konusunda, öğrencilerin bilgilerine 

katkısının oranları.  

 

Sormacada yer alan altı maddenin genel toplamı alındığında arazi gezisinin 

genel jeomorfoloji konularına katkısına ulaĢılmıĢ olacaktır. AraĢtırmaya katılan 

öğrencilerin %66‟sına göre arazi gezisi flüvyal jeomorfoloji konularındaki bilgilerini 

ileri düzeyde geliĢtirmiĢtir. % 25‟i ortalama bir geliĢme olduğunu belirtirken, %9‟u 

arazi gezisinin flüvyal jeomorfoloji konularına herhangi bir katkısının bulanmadığını 

vurgulamıĢlardır (Tablo 18, ġekil 53).   
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ġekil 53. Arazi gezisinin, genel flüvyal jeomorfoloji konularında, öğrencilerin 

bilgilerine katkısının oranları.  

 

  

AraĢtırmanın hazırlık ve uygulama aĢamalarından sonra öğrencilerin flüvyal 

jeomorfoloji konularında hangi yöntemle daha anlamlı bir öğrenme deneyimi 

yaĢadıkları sorulmuĢtur. Öğrencilere altı temel flüvyal jeomorfoloji konusunu ve 

karĢılarında “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersinde kullanılan beĢ öğretim 

metodu verilerek, hangisinde daha iyi anladıkları sorulmuĢtur. Her bir madde için 

gerekli açıklamalar yapılarak, sadece bir seçeneği iĢaretlemeleri gerektiği 

belirtilmiĢtir.    

 

Sormacaya verdikleri yanıtlardan öğrencilerin büyük bir bölümünün anlatım 

metodunu tercih ettiği görülmüĢtür (Tablo 19). Ev ödevleri metodunun hiçbir konuda 

hiçbir öğrenci tarafından iĢaretlenmediği dikkat çekerken, gezi-gözlem metoduyla 
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daha iyi anlaĢılan konuların genellikle arazi gezisinde sıkça karĢılaĢılan yerĢekillerini 

içerdiğini gözlemlenmektedir.  

 

“Akarsu aĢınım Ģekillerini hangi metodla daha iyi anladınız?” sorusuna, 

öğrencilerin %54‟ü anlatım, %21‟i gezi-gözlem, %18 gösteri, %7‟si de soru-cevap 

metodu olarak yanıt vermiĢlerdir (Tablo 19, ġekil 54).  

 

 

ġekil 54. Akarsu aĢınım Ģekilleri konusunda kullanılan öğretim metodlarının 

öğrenciler tarafından tercih oranları.  
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Tablo 19. Flüvyal Jeomorfoloji konularında tercih edilen öğretim yöntemleri.  

Soru 

Anlatım 

  

Gösteri 

  

Ev Ödevleri 

  

Gezi-gözlem 

  

Soru-cevap 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

1. Akarsu aĢınım Ģekillerini hangi metodla daha iyi anladınız? 15 54 5 18 0 0 6 21 2 7 

2. Akarsu biriktirme Ģekillerini hangi metodla daha iyi anladınız? 16 57 3 11 0 0 6 21 3 11 

3. Drenaj tiplerini hangi metodla daha iyi anladınız? 10 36 9 32 0 0 4 14 5 18 

4. Seki oluĢumu ve türlerini hangi metodla daha iyi anladınız? 10 36 5 18 0 0 11 39 2 7 

5. Kaide seviyesi ve akarsuyun evrelerini hangi metodla daha iyi anladınız? 15 54 5 18 0 0 5 18 3 11 

6. Yarma vadileri hangi metodla daha iyi anladınız? 8 29 8 29 0 0 10 36 2 7 

Toplam 

74 44 35 21 0 0 42 25 17 10 
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 Akarsu biriktirme Ģekilleri için katılımcılar tarafından seçilen öğretim 

metodlarında da akarsu aĢınım Ģekilleri konusundakine benzer bir dağılım göze 

çarpmaktadır. Sormacaya yanıt veren öğrencilerin %57‟si anlatım, %21‟i gezi-

gözlem, %11‟i gösteri ve %11‟i de soru-cevap metodunun konuları anlamada tercih 

ettikleri öğretim yöntemi olduğunu iĢaret etmiĢlerdir (Tablo 19, ġekil 55).   

 

 Akarsu drenaj tiplerinde dikkat çeken özellik gezi-gözlem yönteminin 

öğrenciler tarafından görece daha az rağbet gören bir öğretim yöntemi olarak 

karĢımıza çıkmasıdır. Katılımcıların %57‟si anlatım, %32‟si gösteri, %18‟i soru-

cevap ve %14‟ü gezi-gözlem metodu ile daha iyi anladıklarını belirtmiĢlerdir (Tablo 

19, ġekil 56).  

 

ġekil 55. Akarsu birikim Ģekilleri konusunda kullanılan öğretim metodlarının 

öğrenciler tarafından tercih oranları.  

57%

11%

0%

21%

11%

Anlatım Gösteri Ev Ödevleri Gezi Gözlem Soru-cevap



 

134 

 

 

ġekil 56. Akarsu drenaj tipleri konusunda kullanılan öğretim metodlarının 

öğrenciler tarafından tercih oranları.  

 

Öğretim yöntemlerinin etkinliğini araĢtıran, bu bölüm içerisinde yer alan 

sorularda, seki oluĢum ve seki tipleri konusuna gelindiğinde anlatım yöntemi ilk kez 

çoğunluğun iĢaretlediği öğretim metodu olma vasfını yitirmiĢtir. Öğrencilerin verdiği 

yanıtlara bakıldığında %39‟unun gezi-gözlem, %36‟sının anlatım, %18‟inin gösteri, 

%7‟sinin soru-cevap metodunu iĢaretlediği görülmektedir (Tablo 19, ġekil 57). 

 

Akarsu kaide seviyesi ve akarsuyun evreleri konusunda öğretim yapılırken 

araĢtırmaya katılan öğrencilerin %53‟ü anlatım yöntemi kullanıldığında daha iyi 

anladıklarını söylemiĢlerdir. %18 oranında iĢaretlenen gezi-gözlem ve gösteri 

metodlarının pastadan aldıkları pay eĢittir ve katılımcıların sadece %11‟i akarsu 

kaide seviyesi ve akarsuyun evreleri konusunda soru-cevap yöntemi kullanıldığında 

daha iyi anladıklarını beyan etmiĢtir (Tablo 19, ġekil 58).    
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ġekil 57. Akarsu seki oluĢum ve türleri konusunda kullanılan öğretim 

metodlarının öğrenciler tarafından tercih oranları.  

 

ġekil 58. Akarsu kaide seviyesi ve akarsuyun evreleri konusunda kullanılan 

öğretim metodlarının öğrenciler taafından tercih oranları.  

36%

18%0%

39%

7%

Anlatım Gösteri Ev Ödevleri Gezi Gözlem Soru-cevap

53%

18%

0%

18%

11%

Anlatım Gösteri Ev Ödevleri Gezi Gözlem Soru-cevap



 

136 

 

 Flüvyal jeomorfoloji konularından yarma vadilerin öğretiminde ise 

öğrencilerin daha iyi anladıklarını ileri sürdükleri metodların dağılımı %36 gezi-

gözlem, %29 gösteri, %28 anlatım ve %7 soru-cevap Ģeklindedir (Tablo 19, ġekil 

59).  Ankara-Beypazarı Arazi Gezisi güzergâhı boyunca görülen yarma vadilerin 

öğrencilerin tercihlerinde belirleyici olduğu düĢünülmektedir. 

 

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin verdikleri yanıtlara göre flüvyal jeomorfoloji 

konularının öğrenilmesinde %44 anlatım, %25 gezi-gözlem, %21 gösteri, %10 soru-

cevap yönteminin anlamlı bir öğrenmeye neden olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır 

(Tablo 19, ġekil 60).    

    

 

ġekil 59. Yarma vadiler konusunda kullanılan öğretim metodlarının öğrenciler 

tarafından tercih oranları. 
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4.7. Arazi ÇalıĢmasının Değerlendirmesi ve Öğrencilerin BaĢarısına Dair 

Bulgular 

 

 Öğrencilerin “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersinin ara sınav notunu 

öğrencilerin verdiği haftalık ödevlerden aldıkları puanlar oluĢturmaktadır. Bu 

notların ortalaması 83‟dür. Dönem sonu sınav notu ise arazi raporunun %20‟si, sözlü 

sınavın %40‟ı, yazılı sınavın %40‟ından oluĢmaktadır. Dönem sonu sınavının 

ortalaması 59‟dur. Dersi alan öğrencilerin %43‟ü (12 kiĢi) baĢarılı olamamıĢtır.  

 

 

ġekil 60. Flüvyal jeomorfoloji konularında kullanılan öğretim metodlarının 

tercih oranları. 

 

Hazırlanan arazi raporlarında birçok kavram ve kelime yanlıĢı bulunmuĢtur. 

Raporlara gerekli özenin gösterilmediği anlaĢılmaktadır. Haftalık ödevlerden alınan 
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yüksek notlara rağmen sözlü ve yazılı sınavdaki düĢük puanlar bu baĢarısızlığın bir 

gerekçesi olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

 KarĢılaĢtırma amacıyla kullanılan “Jeomorfolojik Süreçler” dersinde baĢarısız 

öğrencilerin oranı %21‟dir (Tablo 20, ġekil 61). Genel baĢarı ortalaması 74‟tür. 

“Jeomorfolojik Süreçler” dersinden kalan 4 öğrenci aynı zamanda “Jeomorfolojik 

Arazi ÇalıĢmaları” dersinden de baĢarısız olmuĢtur. Aynı öğrencilerin teorik ve 

uygulamalı derslerden farklı baĢarı seviyelerinin olmasına birçok neden 

gösterilebilir. Bu iki dersin karĢılaĢtırılmasındaki amaç arazi çalıĢmalarındaki 

baĢarısızlığın ortaya konması değil, vakanın ortaya konmasıdır. 

 

 Gezi-gözlem yönteminin değerlendirilmesi bir süreci kapsamaktadır. Bu 

sürecin parçalarından biri öğrencilerin aldığı notlardır. Bunun dıĢında, öğrencilerin 

kendi kendilerini değerlendirmesi de arazi çalıĢmalarının değerlendirme sürecinin bir 

parçası olarak karĢımıza çıkmaktadır. Öğrenciler, sormacaya verdikleri yanıtlarda 

gerek genel, gerekse de flüvyal jeomorfoloji konularındaki spesifik bilgi 

becerilerinin geliĢtiğini belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin önemli bir bölümü (%42‟si), 

sormacalarda kazandığını belirttikleri bilgi ve becerileri ne yazık ki; ne arazi 

raporlarında ne sözlü sınavda ne de yazılı sınavda ortaya koyamamıĢlardır.      
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ġekil 61. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin “Jeomorfolojik Süreçler” ve 

“Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” notlarının karĢılaĢtırılması. 
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Tablo 20. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin “Jeomorfolojik Süreçler” ve 

“Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” notlarının karĢılaĢtırılması. 

Öğrenci 
Jeomorfolojik Süreçler Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları 

Ara sınav Dön. S.S. Karne  Ara sınav Dön. S.S. Karne  

1 68 76 73 80 43 58 

2 68 72 70 80 11 39 

3 49 40 44 75 29 47 

4 92 72 80 80 70 74 

5 32 72 56 85 35 55 

6 49 85 71 85 13 42 

7 97 88 92 70 75 73 

8 88 70 77 95 85 89 

9 68 76 73 70 80 76 

10 88 70 77 90 80 84 

11 60 78 71 80 45 59 

12 84 70 76 90 85 87 

13 93 92 92 70 85 79 

14 66 52 58 80 23 46 

15 68 88 80 90 31 55 

16 75 70 72 95 52 69 

17 80 80 80 80 85 83 

18 60 56 58 85 52 65 

19 66 88 79 85 85 85 

20 80 70 74 80 75 77 

21 100 80 88 85 80 82 

22 92 70 79 85 55 67 

23 71 70 70 90 23 50 

24 75 52 61 90 80 84 

25 76 80 78 65 24 40 

26 71 100 88 95 70 80 

27 58 56 57 75 75 75 

28 94 80 86 90 80 84 

 

 

 



 

 

BÖLÜM V 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

“Çocukları kirli ve hastalıklı şehirlerden alıp, temiz ve sevimli 

kırsal alanlara götürmek bile okul gezilerinin eğitim açısından 

değerini ortaya koymaktadır.” 

    John B. Reynolds, 1901(s. 32).  

 

5.1. Sonuçlar  

  

lüvyal Jeomorfoloji Konularında Gezi-Gözlem Metodu ve Değerlendirmesi” 

baĢlıklı bu çalıĢmada, coğrafya eğitimi açısından merkezi bir role sahip 

arazi çalıĢmaları bütün yönleriyle analiz edilmiĢ, Ankara Üniversitesi, DTCF, 

Coğrafya Bölümü, I. Sınıf öğrencileriyle bir arazi gezisi düzenlenmiĢ ve bu 

uygulamanın bir parçası olarak öğrencilerin gezi-gözlem metodunu algılamaları 

analiz edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %61‟i erkek, %39 kadındır. 

Coğrafya lisans eğitimi öncesinde öğrencilerin %39‟u büyük Ģehirlerde, %15‟i küçük 

Ģehirlerde, %39 ilçe merkezlerinde, %7‟si köylerde yaĢamaktadır. Öğrencilerin 

%86‟sı düz lise, %7‟si anadolu lisesi, %4‟ü çok programlı lise, %4‟ü ise özel lise 

mezunudur.    

 

 “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları Dersi” kapsamında, bak-gör tarzında gezi-

gözlem metodu uygulamasına katılan öğrencilerin sadece %39‟u (11 kiĢi) 

ortaöğretimde eğitsel amaçlı gezi faaliyetlerine katılmıĢtır. Ortaöğretimde gezi 

etkinliğine katılanların %36‟sı (4 kiĢi) doğal çevreye düzenlenen gezilerde yer 

almıĢlardır.    



 

142 

 

 

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%71‟i), öğretmen 

yetiĢtiren yükseköğretim kurumunda eğitim almamasına rağmen, mezuniyet 

sonrasında coğrafya öğretmeni olmayı tasarlamaktadır. Öğretmen olmayı 

planlayanların %50‟sinin özel sektörde çalıĢmayı düĢündüğünün açığa çıkarılması bu 

çalıĢmada ulaĢılan oldukça anlamlı sonuçlardan biridir. Coğrafya bölümünlerin acı 

gerçeklerinden biri de mezunlarının kendi mesleklerini yapma olasılığının oldukça 

düĢük olmasıdır. Bu durumun henüz yeni kayıt yaptırmıĢ öğrencilerin gelecek 

planlarına yansıdığı gözükmektedir. Özellikle son yıllarda coğrafyacıların, büyük bir 

bölümünün mezuniyet sonrasında özel eğitim kurumlarında ya da sınav hazırlık 

kurslarında coğrafya öğretmeni olarak istihdam edildiği düĢünülmektedir. Bu 

olgunun nedenlerini, sonuçlarını ortaya koyan ciddi, bilimsel bir araĢtırma 

bulunmamaktadır. Coğrafya lisans eğitimi aldıktan sonra, herhangi bir baĢka 

yeterliliğin aranmaması „dershane‟ olarak tabir edilen sınav hazırlık kurslarında 

istihdamı kolaylaĢtırmaktadır. Lisans sırasında alınan eğitimin, bu kurumlarda 

gerçekleĢtirilen öğretmenlik çalıĢmasıyla bütünüyle örtüĢtüğünü söylemek olası 

değildir. Bu durumun nedenlerini ortaya koymak için kapsamlı bir araĢtırmaya 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

 Bu araĢtırmayla ortaya çıkarılan bir baĢka bulgu, DTCF‟nin öğrencilere iyi 

bir Ģekilde tanıtılmamasına karĢın Coğrafya Bölümü ve Coğrafya Bilimi hakkındaki 

tanıtımların, açıklamaların öğrencilerin beklentilerini karĢıladığıdır. Lisans 

eğitiminin hedefleri ve amaçları konusunda da öğrencilerin yeterince bilgilendirildiği 

ortaya çıkmıĢtır. Buna rağmen öğrencilerin sadece %25‟nin eğitimini görmedikleri 
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bir alan/konu üzerine geleceklerini inĢa etme planlarının nedenlerinin açığa 

çıkarılması gerekmektedir. Öğrencilerin %50‟si eğitim yapılan fiziksel koĢulların 

(derslik, ders araç-gereci) beklentilerin altında olduğu iĢaret ederken, %39‟u yapılan 

eğitimin standartlarını beklediği düzeyin altında olduğunu belirtmiĢtir. DTCF, 

Coğrafya Bölümünün derslik ve ders araç-gereci konusunda her geçen gün biraz 

daha standartlarını yükselttiği bilinmektedir. Bu konuda öğrencilerin ihtiyaç ve 

beklentilerinin çerçevesini oluĢturmak için bir araĢtırma gerçekleĢtirilebilir.  

  

 AraĢtırmaya katılan ve coğrafya lisans eğitimin baĢlangıç aĢamasında olan 

öğrencilerin %93‟ü gördükleri derslerin kapsamı kalitesi ve hedefleri konusunda 

tatmin olmuĢ gözükmektedir. Öğretim elemanı ve öğrenciler arasındaki iliĢkilerin 

akademik yaĢamın gerektirdiği seviye ve ölçüde olan Coğrafya Bölümünde, 

sormacaya yanıt veren öğrencilerin %80‟e yakını iliĢkilerin bekledikleri düzeyde 

veya beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtmiĢlerdir.  

 

 AraĢtırmaya konu olan “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersinde, arazi 

öncesi hazırlık aĢamasının öğrenciler tarafından değerlendirilmesi sonucu baĢarılı bir 

çalıĢma yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin azımsanmayacak bir çoğunluğu 

(%90‟ı) tarafından oldukça önemli olarak görülen, dersin tanımı, hedefleri, amaçları 

konusundaki bilgilendirmenin yeterli bulunduğu (%95) sonucuna ulaĢılmaktadır. 

Derste kullanılması planlanan öğretim yöntemleri konusunda yapılan bilgilendirmeyi 

öğrencilerin %14‟ü beklenen seviyenin altında bulurken, %15‟i bu bilgilendirmenin 

kendileri açısından öneminin pek fazla olmadığını beyan etmiĢlerdir. Düzenlenen 

arazi gezisinin derse olan katkısı, gezinin kapsamı ve eğitsel hedefleri hakkında 
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bilgilendirmenin öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%90‟ı) tarafından önemli ve 

yapılan açıklamaları da beklentileri karĢılayacak düzeyde bulduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Arazi gezisi sırasında yapmaları gerekenler ve sorumluluklarına dair 

bilgilendirmeyi tamamen önemseyen öğrencilerden % 20‟si bu konularda yapılan 

bilgilendirmeyi yeterli bulmamıĢlardır. Düzenlenecek arazi gezisine konu olan alan 

ve gezi güzergâhı hakkında önerilen, öğrencilere arazi dönüĢü rapor yazmada 

kolaylık sağlayacak yardımcı kaynaklara dair açıklamaları %80‟i önemserken, bu 

konuları içeren bilgilendirmeyi katılımcıların %41‟i yeterli bulmamıĢtır. Özellikle bu 

araĢtırma sırasında öğrencilere coğrafyacı bilim insanları tarafından gerçekleĢtirilmiĢ 

iki araĢtırmanın metni çoğaltılarak dağıtılmıĢ olmasına rağmen bu sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır. Öğrencilere ulaĢtırılan makaleler aracılığıyla hem alan hakkında 

bilgilenmeleri hem de bir sahanın incelenmesinde gerekli olan coğrafi perspektifi 

anlamaları hedeflenmiĢtir. Katılımcıların bir bölümü için bunların yeterli olmadığı 

anlaĢılmıĢtır.     

 

 Arazi gezisi sırasında öğrencilerin incelenecek jeomorfolojik birimler 

hakkında bilgilendirme konusunda da beklentilerinin karĢılanmadığı, ulaĢılan bir 

diğer sonuçtur. Bu konuya dair bilgilendirmeyi hazırlık aĢamasındaki, öğrencilerin 

%80‟i önemli bulurken, yapılan açıklamaları beklenen seviyede veya üstünde bulan 

öğrencilerin oranı %62‟dir. Arazi çalıĢmaları sırasında kullanılacak eğitim 

malzemeleri ve araç-gereç hakkındaki açıklamaları öğrencilerin tamamına yakını 

önemli olarak algılamaktadır. GerçekleĢtirilen bilgilendirmenin yeterli olmadığını 

belirten öğrencilerin oranı %40‟a yakındır. Bak-gör tarzında düzenlenen gezi gözlem 

etkinliklerinde kalem, defter, harita, GPS, jeolog çekici, pusula gibi bir takım basit 
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araç dıĢında spesifik bilgi ve birikim gerektiren ekipmanlar kullanılmamaktadır. 

Öğrencilerin %40‟a yakınının yapılan açıklamaları yeterli görmemesi daha farklı, 

daha karmaĢık araçların kullanılmasını beklemelerinden kaynaklanıyor olabilir.  

 

 Arazi gezisi esnasında ortaya çıkabilecek sağlık, güvenlik riskleri ve alınacak 

önlemlere iliĢkin bilgilendirmeyi oldukça önemli bulan öğrencilerin oranı %80 

civarındadır. Bu konularda yapılan açıklamaları yeterli bulan öğrencilerin pastadaki 

payı ise sadece %35‟dir. Günü birlik ve oldukça yakın sahalara düzenlenen arazi 

gezileri sırasında, kılık kıyafete dair uyarılar dıĢında öğrencilere karĢılaĢılabilecek 

riskler konusunda bilgilendirme yapılmamaktadır. Öğretim elemanlarının daha önce 

ciddi sağlık ve güvenlik sorunlarıyla karĢı karĢıya gelmemeleri, arazi çalıĢmalarında 

risk analizini geleneğinin bulunmaması bu bilgilendirme eksikliğinin nedenlerinden 

bazılarıdır. Bunların yanında, ülkemizde çalıĢma sağlığı, iĢ güvenliği gibi 

düzenlemelerin eğitim kurumlarındaki uygulamaları kapsaması, yasal bir 

zorunluluğun bulunmaması da risk analizinin arazi çalıĢmalarının gündemine 

girmemesinin bir baĢka nedeni olarak sayılabilir.  

 

 Arazi gezisinin maliyeti ve süresinin öğrenciler tarafından önemli konular 

olarak algılandığı, araĢtırmanın ulaĢtığı bir diğer sonuç olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Ankara-Beypazarı Arazi gezisi öncesinde katılımcı öğrencilerin %80‟i gezinin 

maliyetinin, %61‟i ise süresinin oldukça önemli olduğunu ortaya koymuĢlardır. KiĢi 

baĢı 5 YTL, ayrıca yiyecek, içecek ve kiĢisel harcamalardan oluĢan maliyeti 

katılımcıların %74‟ü beklenen düzey ve altı olarak iĢaretlerken geriye kalan %26 

beklenen düzeyin üzerinde olduğunu belirtmiĢtir. Uzun süreli ve konaklamaların da 
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iĢin içine girdiği „yerleĢik‟ arazi çalıĢmaları maliyet konusunda öğrencileri 

zorlayabilmektedir. Günü birlik düzenlenen bak-gör arazi çalıĢmalarının maliyeti her 

zaman makul düzeylerde kalmaktadır. Buna rağmen öğrencilerin harcadıkları zaman 

ve para karĢılığında ne aldıkları daha öne çıkmaktadır. Öğretim açısından yeri 

doldurulamaz deneyimlerin elde edildiği, coğrafi bilgi-becerilerin yanı sıra farklı 

özel uygulamalar ve bakıĢ açılarının da kazandırıldığı arazi çalıĢmalarının, maliyet-

fayda analizinde bir adım öne çıkacağı aĢikârdır. Öğrencinin, parasının ne kadar 

değerli olduğu ve harcama önceliklerinin neler olduğu da arazi gezisinin maliyeti 

hesaplanırken düĢünülmesi gereken bir baĢka boyuttur. Ankara Üniversitesi‟nin 

gerçekleĢtirdiği son düzenlemeyle eğitim amaçlı gezilerde kullanılan taĢıma aracı 

için bir ödemenin yapılmaması maliyetleri azaltan önemli bir faktördür.   

 

 Hazırlık aĢamasından sonra düzenlenen arazi gezisi sırasında öğrencilerin 

büyük bir bölümünün arazi çalıĢmasının gerekliliklerine uygun olarak hareket ettiği, 

görev ve sorumluluklarının bilincinde olduğu gözlenmiĢtir. Bunun dıĢında kalan 

katılımcılara yapmaları gerekenler bir kez daha hatırlatılmıĢtır. Bak-gör tarzındaki 

gezi-gözlem etkinliklerinde öğrencilerden beklenenler, gerekli yerlerde notlar 

almaları, çizimler yapmaları, yöneltilen sorulara yanıt vermeleri, kısacası orada 

olmalarıdır. Bu tip arazi çalıĢmalarında öğrencilerin dikkatinin, kolayca baĢka yerlere 

yönelebileceğinin farkında olarak gerçekleĢtirilen çalıĢma sırasında ilginç bir durum 

ortaya çıkmıĢtır. “Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersini seçen öğrencilerin bir 

bölümünün (%32‟si, 9 kiĢi) I. Sınıf, I. Yarıyılda seçmeli olan “Mineraller ve 

Kayaçlar” dersini almadıkları anlaĢılmıĢtır.  
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 Öğrencilerin, arazi çalıĢmalarının değerlendirilmesine geçilmeden önce, 

gerçekleĢtirilen çalıĢmayı kendi açılarından (algılarında) değerlendirmeleri 

istenmiĢtir. Gezi-gözlem uygulamalarının, coğrafya eğitiminde kullanılmasının 

önemli gerekçelerinden biri öğrencilere bilgi vermenin yanı sıra temel araĢtırma 

becerilerini de kazandırmasıdır. AraĢtırmaya katılan öğrencilere bu beceriler 

konusunda düĢünceleri sorulmuĢ ve elde edilen yanıtların analizinden sonra önemli 

bir takım sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Coğrafyacıyı, sıradan insandan farklı kılan 

becerilerinden biri, karĢılaĢtığı görüngüleri gereksinime uygun bir Ģekilde 

gözlemleyebilme yeteneğidir. Nereye, hangi açı ile bakması gerektiğini bilmesidir. 

Gezi-gözlem metodunun kullanıldığı bu uygulamayla birlikte öğrencilerin, %72‟si 

gözlem becerilerinin geliĢtiğini belirtmiĢlerdir.  

 

Harita becerilerinin arttığını beyan eden öğrencilerin oranı %60‟dır. 

Topografya, jeoloji gibi temel haritaları okuyabilmek ve bir takım yorumlara 

gidebilmek coğrafya öğretiminin, kazandırılması gereken baĢlıca becerilerdendir. 

Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin birçoğu, haritanın arazide kullanımını, pusula, 

GPS gibi araçlar yardımıyla haritada yön ve yer bulunabilmesi gibi temel bilgileri, bu 

çalıĢma sırasında öğrenmiĢlerdir.  

 

Gezi-gözlem yönteminin, öğrencilere verdiği baĢlıca kazanımlardan biri 

coğrafyacı gibi düĢünüp, hareket edebilmek yeteneğini kazandırmasıdır. Coğrafi 

sorular sorabilmek, bu sorulara çeĢitli yöntemler kullanılarak cevaplar elde 

edilebilmek, elde edilen coğrafi bilginin yorumlanmasını sağlamak ve son olarak 

coğrafi bilgilerin sınanıp, geliĢtirilmesini öğrenebilmek coğrafya araĢtırma 
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becerilerinin temelini oluĢturmaktadır. Arazi çalıĢmaları bu yönüyle, araĢtırma 

metodolojisi konusunda da öğrencilerin geliĢmesine katkıda bulunmaktadır. 

Sormacaya yanıt veren öğrencilerin %68‟i katıldıkları arazi çalıĢmasının araĢtırma 

becerilerini geliĢtirdiğini ve araĢtırma yöntemlerini öğrenmelerinde katkısının 

olduğunu düĢünmektedir. 

 

Gezi-gözlem metodu öğrencilerin ilk elden deneyimler vasıtasıyla 

öğrenmeleri üzerine bilgilerin içselleĢtirilmesi ve derinleĢtirilmesini sağlamaktadır. 

Deneysel çalıĢmaların sonucunda yaparak öğrenen insanlar bunların sonucunda 

analitik düĢünme becerilerini geliĢtirecek bilgiden bilgi üretme uygulamalarını da 

hayata geçirme fırsatı bulabilmektedir. Öğrencilerin %71‟i analitik düĢünme 

becerilerinin düzenlenen arazi gezisi sırasında geliĢtiğini belirtmiĢtir.  

 

Dersliklerde çeĢitli yöntemlerin kullanılmasıyla öğretilen kuramsal bilgilerin 

sınandığı alan arazidir. Arazi çalıĢmasına katılan öğrencilerin tamamı teorik 

bilgilerinin pratik karĢılıklarını gezi sırasında bulduklarını vurgulamıĢlardır. Sınıfta 

tahtaya çizilen yarma vadi Ģeklinin oluĢumunu gerçek bir yarma vadiye hakim bir 

tepeden bakmaktan daha iyi pekiĢtirebilecek çok az deneyim bulunmaktadır.  

 

Kendilerine verilen eğlenerek öğrendim ifadesine katılan öğrencilerin 

pastadan aldıkları pay %50‟dir. Gezi-gözlem metodunun avantajlarından biri olarak 

karĢımıza çıkan özelliği, öğrencilerin sıkıcı sınıf ortamından alınarak doğanın 

sevecen kollarına bırakılmasıdır. Öğrencilerin hareketlerinde daha özgür oldukları ve 

takip etmeleri gereken birçok konunun, yapının bulunduğu arazi koĢullarında daha 
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motive oldukları gözlemlenmektedir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin yarısının, 

eğlenerek öğrenmek seçeneğine katılmamasının çeĢitli nedenleri olabilir. „Eğlenmek‟ 

kelimesinin kendisi ciddi olmamak anlamında anlaĢılmıĢ olabilir, gerekli 

açıklamaların yapılmasına rağmen öğrenciler bu kelimeyi literatürde kullanıldığı 

Ģekliyle anlamamıĢ olabilirler. Ġkinci ve daha akla yatkın bir açıklama ise; gerçekten 

eğlenmemiĢ ve sıkılmıĢ olma ihtimalleridir. 

 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %64‟üne göre, arazide öğrendikleri kalıcı 

olmuĢtur. Gezi-gözlem çalıĢmalarının kalıcı davranıĢ değiĢimlerine, bilgilere yol 

açtığı bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin yaparak, yaĢayarak geçirdikleri öğretim 

süreçlerinin hepsinde böyle bir etkinin ortaya çıkması beklenmektedir. Bak-gör arazi 

çalıĢmalarında öğrencilerin görece daha pasif bir katılımının olması, sonucun daha 

yüksek seviyelerde çıkmamasının nedeni olabilir. Kalıcı ve anlamlı öğrenmenin, 

kiĢinin kendi deneyimleri yoluyla gerçekleĢmesi daha kolay ve kullanıĢlı bir 

yöntemdir. Bak-gör arazi çalıĢmaları, daha etkili yöntemler olarak karĢımıza çıkan 

proje-temelli ve problem-temelli arazi çalıĢmaları için hazırlık olarak algılanmalıdır. 

 

“Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersi kapsamında öğrencilerin öğrenme 

deneyimleri farklı aĢamalarda kıyaslanarak, gezi-gözlem yönteminin yeri 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Arazi raporu hazırlama süreci, dört aĢamaya (ders, gezi, 

kaynak tarama, rapor yazma) ayrılmıĢ ve her bir aĢama için farklı deneyimlerin 

öğrenciler tarafından değerlendirilmesi istenmiĢtir. Değerlendirilen bulgulardan, 

öğrencilerin % 90‟ının (25 kiĢi) ders aĢamasında diğer aĢamalardan daha çok 

öğrendiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Gezi çalıĢması, sadece bir günlük bir süreci 
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kapsadığından öğrencilerin ders aĢamasından daha çok öğrenmeleri doğaldır. Bu 

durumda gezi-gözlem etkinliği ders aĢamasında verilen bilgilerin uygulaması olarak 

algılanmalıdır. Deneklerin, %75‟i (21 kiĢi) gezi aĢamasını daha ilginç bulurken, 

zevkle öğrenmenin oranları gezi ve ders aĢaması arasında paylaĢılmıĢtır. 

Öğrencilerin en çok rapor yazma aĢamasında zorlandıkları dikkat çekmektedir. 

Öğrencilerin hazırladıkları raporlar coğrafi bir çalıĢmadan daha çok, anı defteri 

sayfalarına benzemesine rağmen bu kadar zorlanmalarını anlamak mümkün 

görünmemektedir.  

  

Arazi çalıĢmaları, genel bilgi-becerilerin geliĢtirilmesi yanı sıra coğrafyanın 

özgün konularının öğrenilmesinde de oldukça geçerli beceriler kazandırmaktadır. 

Arazi gezisi boyunca, ön plana çıkan konular flüvyal jeomorfoloji konularıdır. 

Öğrencilerin bu konu üzerindeki geliĢimlerini sorgulayan sorulara verdikleri yanıtlar 

analiz edildiğinde çarpıcı sonuçlara ulaĢmak mümkündür. Gezi güzergâhı boyunca 

öğrencilerin inceleme fırsatı buldukları, yakından gözlemledikleri yerĢekillerini 

içeren konularda bilgilerini geliĢtirdikleri görülmektedir. Akarsu aĢınım Ģekilleri, 

yarma vadiler, seki oluĢumu ve türleri konusunda öğrencilerin tamamı, bilgilerinin 

geliĢtiğini belirtmiĢlerdir. Katılımcıların akarsu biriktirme Ģekilleri konusunda %18‟i, 

drenaj tiplerinde %7‟si ve akarsu kaide seviyesi-akarsu evreleri konusunda %28‟i 

herhangi bir geliĢim kaydetmediklerini belirtmiĢlerdir. Sormacaya verilen 

yanıtlardan, katılımcıların arazide gözlemledikleri tüm kavramlara olumlu yanıtlar 

verdiği ortaya çıkmaktadır. Gezisi sırasında güzel örnekleri görülen yerĢekillerinde 

(yarma vadi, seki gibi),  öğrencilerin bilgilerini geliĢtirdikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Gezi sırasında karĢılaĢılmayan ya da gözlemlenmesi oldukça zor, soyutlama yeteneği 
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gerektiren yerĢekilleri, görece daha düĢük geliĢim değerleri almıĢtır.  

 

Katılımcı öğrencilerin, flüvyal jeomorfoloji konularındaki bilgilerine arazi 

gezisinin katkısına verdikleri yanıtlar alt alta konulduğunda, %66 bir hayli, %25 

ortalama bir katkının olduğunu, % 9 da herhangi bir katkının gerçekleĢmediği 

sonucuna varılmaktadır. Elde edilen bulgular dikkate alındığında, düzenlenen arazi 

gezisinin öğrencilerin flüvyal jeomorfoloji konularını öğrenmesinde hatırı sayılır bir 

katkısının olduğu sonucuna ulaĢılmaktadır.  

 

Gezi-gözlem metodunun, derste kullanılan diğer öğretim metodlarıyla 

kıyaslanması istenildiğinde anlatım metodunun uzak ara bir fark yarattığı 

gözlemlenmektedir. Ev ödevleri metodunun hiçbir konuda hiçbir öğrenci tarafından 

iĢaretlenmediği dikkat çekerken, gezi-gözlem metoduyla daha iyi anlaĢılan konuların 

genellikle arazi gezisinde sıkça karĢılaĢılan yerĢekillerini içerdiğini sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Örneğin, akarsu sekileri ve yarma vadiler konusunda gezi-gözlem 

metodu diğer tüm metodlardan daha anlaĢılır olarak iĢaretlenmiĢtir.  

 

Gezi-gözlem metodunun, gösteri ve anlatım metodundan daha etkili olduğu 

konular incelendiğinde, derslikte anlaĢılması kolay olmayan konular olduğu dikkat 

çekmektedir. Birebir gözlemle öğrenilmesi daha kolay olan yerĢekillerinin 

öğretiminde gezi-gözlem yönteminin baĢarısı buradan gelmektedir. Üzerinde 

durulması gereken konulardan biri de bak-gör arazi çalıĢmalarında kullanılan gezi- 

gözlem metodunun içinde anlatım, gösteri, deney, soru-cevap yöntemlerini 

barındırmasıdır. Öğrenciler doğayla baĢ baĢa bırakılmak yerine anlatımla 
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bilgilendirilmeleri, gerekli yerlerde ölçüm ve deneyler yapmaları, çizimlerin 

gösterilmesiyle bilgilerinin somutlaĢtırılması ve sorular sorularak gerekli noktaların 

pekiĢtirilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla bu haliyle bir tek öğretim yönteminden 

daha çok birçok öğretim yönteminin bileĢiminden oluĢan bir bütün olarak 

algılanmalıdır.  

 

“Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları” dersinin değerlendirmesi öğrencilerin ara 

sınav notları ve dönem sonu sınavı notları aracılığıyla yapılmıĢtır. Öğrenciler ara 

sınav notlarını hazırladıkları haftalık ödevlerin değerlendirilmesinden, dönem sonu 

sınavı notları ise bir yazılı sınav, bir sözlü sınav bir de arazi gezisinin yazılı 

raporunun değerlendirilmesiyle almıĢlardır. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin önemli 

bir bölümü (%42‟si) sormacalarda belirttikleri bilgi ve becerileri ne yazık ki ne arazi 

raporlarında, ne sözlü sınavda, ne de yazılı sınavda ortaya koyamamıĢ ve baĢarısız 

olmuĢlardır. Bulgularla ulaĢılan ilginç noktalardan biri “Mineraller ve Kayaçlar” 

dersini almayan dokuz öğrencinin dokuzunun da baĢarılı olarak dersten geçmesidir.  

 

Öğrencilerin baĢarı oranlarının değerlendirilmesi açısından “Jeomorfolojik 

Süreçler” dersinde aldıkları puanları kıyaslamak yerinde olacaktır. “Jeomorfolojik 

Süreçler” dersinin ara sınav not ortalaması 74, dönem sonu sınavı not ortalaması 74, 

baĢarı ortalaması 74, alınan puanların standart sapması 12‟dir. “Jeomorfolojik Arazi 

ÇalıĢmaları” dersinin ara sınav not ortalaması 83, dönem sonu sınavı not 58, baĢarı 

ortalaması 68, alınan puanların standart sapması 16‟dır. “Jeomorfolojik Süreçler” 

dersinde baĢarısız olan öğrenci sayısı 6‟dır (%21). Gerek konu gerekse de kapsam 

olarak birbirinin devamı niteliğinde olan iki derste baĢarı oranlarının bu denli farklı 
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olmasının birçok nedeni olabilir. Eldeki verilerle bu tip bir açıklamaya gitmek olası 

değildir.  

 

5.2. Öneriler 

 

 

u araĢtırmanın ortaya koyduğu bulgular doğrultusunda, gezi-gözlem 

metoduyla coğrafya bölümü lisans öğrencilerinin gerek coğrafi, gerekse 

dönüĢtürülebilir becerilerinin kayda değer bir geliĢme gösterdiği dikkate alınarak, 

öğrencilerin daha fazla arazi çalıĢmasına katılması sağlanmalıdır. 

 

 Coğrafya eğitiminin, baĢlangıç aĢamasında oldukça kullanıĢlı olan bak-gör 

tarzındaki arazi çalıĢmalarının diğer yıllarda sadece konusu ve/veya alanı 

değiĢtirilerek tekrarlanması önlenmeli, daha çok katılım ve daha çok özerklik 

gerektiren arazi çalıĢması türleri tercih edilmelidir. 

 

Coğrafya eğitiminin ikinci yılından baĢlayarak, arazi çalıĢmalarında öğretim 

elemanı-merkezli yaklaĢımdan, öğrencilerin daha aktif katılımı olduğu öğrenci-

merkezli arazi çalıĢmaları yaklaĢımına geçilmelidir. 

 

 Yakın çevreye düzenlenen günü birlik arazi gezilerinin yanı sıra, öğrencilerin 

daha kapsamlı araĢtırma ve inceleme yapmasına olanak veren yerleĢik (konaklamalı), 

daha uzun bir zamana yayılan arazi gezileri de organize edilmelidir. Ayrıca 

öğrencilerin yılın belli zamanlarında, coğrafyanın belli konuları üzerinde eğitim 

alacağı arazi eğitim kampları düzenlenmelidir.  
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 Coğrafya eğitimine standartlar getirilmeli, bu standartların içinde arazi 

çalıĢmalarının hangi konu ve becerileri kapsaması gerektiği aydınlığa 

kavuĢturulmalıdır.  

 

 Arazi çalıĢmalarının son noktası olarak, öğrencilerin okulda aldıkları bilgi, 

birikim ve becerileri kendi direk deneyimleri aracılığıyla geliĢtirip 

derinleĢtirebilecekleri uygulamalı öğrenme (staj) olanaklarının altyapısı hazırlanmalı, 

yasal giriĢimlere baĢlanmalıdır. 

 

     Arazi gezileri öncesinde karĢılaĢılabilecek güvenlik ve sağlık riskleri 

konusunda öğrenciler bilgilendirilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. Coğrafya 

bölümünde kullanılmak üzere standart bir risk analizi belgesi hazırlanmalıdır. 

 

 Öğrencilerin arazi raporları, bitirme tezlerini hazırlamada kullanabilmesi ve 

böylece coğrafi bir araĢtırmanın yazılı sunumunu yapabilmesi için standart bir format 

oluĢturulmalı, bu format içinde öğrencilerden beklenenler somut bir Ģekilde 

belirlenmelidir.  

 

 Arazi çalıĢmalarının hazırlık aĢamasında öğrencilere gezi sahası hakkında 

daha çok bilgi verilmeli, bu bilgilendirme için bilgi iletiĢim teknolojileri ve Coğrafi 

Bilgi Sistemlerinden yararlanılmalıdır. Arazide geçirilecek zamanın daha verimli 

kullanılabilmesi açısından bu tip bilgilendirme için sanal arazi gezileri bir alternatif 

olarak düĢünülebilir.       
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 Arazi çalıĢmalarının tam anlamıyla gerçekleĢtirilebilmesi için öğrencilerin 

kendi verilerini yaratması oldukça önemlidir. Kazandırılan temel coğrafi perspektif 

ve becerilerin yanı sıra öğrencilerin araziden veri, örnek toplaması özendirilmeli, 

desteklenmelidir. Toplanan örneklerin analizi için laboratuar eğitimi verilmeli, bu 

çalıĢmalarda kullanılacak laboratuarların iĢlevsel olarak kullanımı sağlanmalıdır. 

 

 AraĢtırma çalıĢmalarının bir baĢka türü olan uzman yanında eğitimin 

sağlanabilmesi için öğretim elemanlarının projelerinde öğrencilere yer vermeleri 

özendirilmeli, desteklenmelidir.  

 

 DTCF Coğrafya Programı içinde seçmeli ders olan “Mineraller ve Kayaçlar” 

ya zorunlu ders olarak okutulmalı ya da yeni baĢlayan öğrencilere program 

konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmalıdır.  
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yaşama bakış açıları ve ayrıca arazi gezilerine hazırlık aşamasında gerçekleştirilen 

bilgilendirme ve aktivitelerin öğrenci bakış açısıyla değerlendirmesine ulaşılmak 

istenmektedir. Dolayısıyla verdiğiniz bilgilerin samimi ve gerçek düşüncelerinizi yansıtması 
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kullanılmayacaktır.  
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Neden coğrafyayı tercih ettiniz? 
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bırakmanız önerilir. 
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Yapılan eğitimin standartları  

Verilen derslerin kapsamı   
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3. Bu bölümde Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları isimli dersin, arazi gezisi 

öncesindeki süreci hakkındaki değerlendirmeniz irdelenmektedir. GerçekleĢtirilen 

gezi öncesinde ders kapsamında elde ettiğiniz bilgi, beceri ve deneyimlerinizden yola 

çıkarak, verili yargılar hakkındaki değerlendirmenizi ölçeği kullanarak yapınız. 

Herhangi bir değerlendirmeniz olmadığı maddeyi boĢ bırakmanız önerilir.  
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Düzenlenecek gezinin derse olan katkısı ve yapılıĢ amacı hakkındaki açıklamalar   

Gezinin kapsamı ve konusu hakkındaki açıklamalar  

Gezinin eğitsel hedefleri hakkındaki açıklamalar  

Gezide ne yapmanız gerektiği konusunda yapılan açıklamaların yeterliliği   
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Kullanılacak araĢtırma ve eğitim malzemeleri hakkında yapılan bilgilendirmenin yeterliliği  

Gezide karĢılaĢılabilecek güvenlik ve sağlık riskleri hakkındaki açıklamaların yeterliliği   

Riskler karĢısında alınacak önlemler konusundaki bilgilendirmeler  

Gezinin maliyeti   

4. Bu bölümde yukarıda belirtilen konuların sizin için önemi değerlendirilmektedir. 

Değerlendirmenizi verili ölçeği kullanarak yapınız. Herhangi bir değerlendirmeniz 

olmadığı maddeyi boĢ bırakmanız önerilir.  
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Dersin amacı hakkındaki açıklamalar  

Düzenlenecek gezinin derse olan katkısı ve yapılıĢ amacı hakkındaki açıklamalar   

Gezinin kapsamı ve konusu hakkındaki açıklamalar  

Gezinin eğitsel hedefleri hakkındaki açıklamalar  

Gezide ne yapmanız gerektiği konusunda yapılan açıklamaların yeterliliği   

Gezide ne yapmanız gerektiği konusunda yapılan açıklamaların anlaĢılırlığı  

Görev ve sorumluluklarınız konusunda yapılan açıklamaların yeterliliği  

Yardımcı kaynakların sayısı ve yeterliliği  

Gezinin rotası ve duraklar hakkındaki bilgilendirme   

Gezide karĢılaĢılacak jeomorfolojik birimler hakkında bilgilendirme   

Gezide bulundurulması gereken, kullanılacak araç ve gereçler hakkında bilgilendirme  

Kullanılacak araĢtırma ve eğitim malzemeleri hakkında yapılan bilgilendirmenin yeterliliği  

Gezide karĢılaĢılabilecek güvenlik ve sağlık riskleri hakkındaki açıklamalar   

Riskler karĢısında alınacak önlemler konusundaki bilgilendirmeler  

Gezinin maliyeti   

Gezinin süresi  
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Ek 2. Arazi dönüĢü uygulanan sormaca. 

 

TC 

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 

DĠL ve TARĠH COĞRAFYA 

FAKÜLTESĠ 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ 

 

 

JEOMORFOLOJĠK ARAZĠ ÇALIġMALARI DERSĠ  

2005-2006 BAHAR YARIYILI  

(Arazi gezisi son değerlendirme formu) 

 22/05/2007 

Değerli Katılımcı, 

Bu değerlendirme formu coğrafya eğitiminde arazi çalışmalarının, özelde arazi gezilerinin 

öğrencilerin bilgi ve becerilerine ne gibi katkılarının olduğunu belirlemek amacıyla yapılan 

araştırmanın bir parçası olarak hazırlanmıştır.  

Bu formda elde edilen bilgilerle katıldığınız arazi gezisinin coğrafi bilgi ve 

becerilerinize katkısı ölçülmek istenmektedir. Dolayısıyla verdiğiniz bilgilerin samimi ve 

gerçek düşüncelerinizi yansıtması oldukça önemlidir. Fikrinizin olmadığı soruları boş 

bırakmanız tavsiye edilir. Ekleyecek her hangi bir düşence ve/veya görüşünüz olduğunda 

kâğıttaki boş alanları kullanmaktan çekinmeyiniz. 

   Bu formda elde edilen bilgiler bilimsel amaç dışında kesinlikle 

kullanılmayacaktır.  

 Bu bölümde arazi gezisinin genel becerileriniz üzerindeki etkisi 

değerlendirilecektir Burada sizden istenen verili ifadelere aĢağıdaki ölçeğe göre puan 

vermenizdir. Herhangi bir değerlendirmeniz olmadığı maddeyi boĢ bırakmanız 

önerilir. 

*) 1: Katılmıyorum,2: Karasızım, 3:Katılıyorum 

Arazi gezisi sayesinde Puan* 

1. Gözlem becerilerim arttı  

2. Harita becerilerim arttı   

3. AraĢtırma becerilerim arttı  

4. Analitik düĢünme becerilerim arttı  

5. AraĢtırma yöntemlerini öğrendim    
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6. Teorik bilgilerimi pratiğe dönüĢtürdüm     

7. Eğlenerek öğrendim  

8. Arazide öğrendiklerim kalıcı oldu  

2. Bu bölümde arazi raporu yazarken yaĢadığınız öğrenme deneyimleri 

değerlendirilmektedir. Her soruya sadece tek bir kutuyu iĢaretleyin. Çoklu iĢaretler 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Soru Ders 

AĢaması 

Gezi 

AĢaması 

Kaynak Tarama 

AĢaması 

Rapor Yazma 

AĢaması 

1. Hangi aĢamada daha çok 

öğrendiniz?     

2. Hangi aĢamada öğrenirken 

zevk aldınız?     

3. Hangi aĢamada daha çok 

zorlandınız     

4. Hangi aĢama daha çok 

ilginizi çekti     

3. Bu bölümde arazi gezisinin flüvyal jeomorfoloji konuları üzerindeki etkisi 

değerlendirilecektir. Burada sizden istenen verili ifadelere aĢağıdaki ölçeğe göre 

puan vermenizdir. Herhangi bir değerlendirmeniz olmadığı maddeyi boĢ bırakmanız 

önerilir. 
 *) 1: Fazla,2: Ortalama, 3:hiç 

Arazi gezisi aĢağıdaki konularda bilgilerinizi geliĢtirdi mi? Puan* 

1. Akarsu aĢınım Ģekilleri  

2. Akarsu biriktirme Ģekilleri  

3. Drenaj tipleri  

4. Seki oluĢumu ve türleri  

5. Kaide seviyesi ve akarsuyun evreleri   

6. Yarma vadiler   

4. Bu bölümde Jeomorfolojik Arazi ÇalıĢmaları sırasında kullanılan öğretim 

metodlarının temel flüvyal jeomorfoloji konularını öğrenmenize katkısı 

değerlendirilmektedir. Her soruya sadece tek bir kutuyu iĢaretleyerek yanıt verin. 

Çoklu iĢaretler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Soru Anlatım Gösteri 

  

Ev 

Ödevleri 

Gezi-

gözlem 

Soru-

cevap 

1. Akarsu aĢınım Ģekillerini hangi metodla daha iyi 

anladınız?     
 

2. Akarsu biriktirme Ģekillerini hangi metodla daha iyi 

anladınız?     
 

3. Drenaj tiplerini hangi metodla daha iyi anladınız?      
4. Seki oluĢumu ve türlerini hangi metodla daha iyi 

anladınız?     
 

5. Kaide seviyesi ve akarsuyun evrelerini hangi metodla 

daha iyi anladınız?     
 

6. Yarma vadileri hangi metodla daha iyi anladınız?      
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ÖZET 

 

Bu araĢtırmada coğrafya lisans programında yer alan flüvyal jeomorfoloji 

konularında gezi-gözlem metodunun kullanımı ve öğrencilerin coğrafi becerileri ve 

öğrenmesi üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. 

 

Coğrafyada arazi çalıĢmaları, geniĢ bir çevre tarafından lisans eğitiminin 

temel parçalarından biri olarak algılanmakta ve genellikle gerek öğretim elemanları 

gerekse de öğrenciler öğrenme ve öğretmenin en etkili ve keyifli yöntemlerinden biri 

olduğu konusunda hem fikir kalmaktadırlar. Arazi çalıĢmaları çok farklı derslerin, 

geniĢ bir kapsamda araĢtırılmasına olanak sağlamakta ve coğrafya programı içindeki 

pek çok teorik ve pratik kavramın bütüncül bir yapıda ortaya konmasında çok değerli 

bir role sahiptir. 

 

Gezi-gözlem metodunun değerlendirilmesi için coğrafya programı birinci 

sınıf öğrencileri bir arazi gezisine götürülmüĢ, veriler, arazi öncesi ve sonrası 

uygulanan iki adet sormacadan elde edilmiĢtir. Bu verilere göre; 

 

Öğrencilerin gözlem, harita ve araĢtırma becerilerinde anlamlı bir geliĢme 

bulunmuĢtur, ayrıca öğrenciler arazi ve araĢtırma teknikleriyle birlikte analitik 

becerilerinde de ilerleme kaydetmiĢlerdir. Bununla beraber öğrenciler arazi gezisinin 

teorik bilgilerinin uygulamalarla bütünleĢtiği konusunda hemfikirdir. Flüvyal 

jeomorfoloji konularında ise veriler, temel oluĢturan altı madde de (erozyon, birikim, 

sekiler, kaide seviyesi, yarma vadi) öğrenciler geliĢim göstermektedir.        
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SUMMARY 

 

In this research, it‟s been aimed to put forward the use of the „excursion-

observation method‟ in fluvial geomorphology subjects in undergraduate geography 

program; the influence of this method on the students geographical skills and 

learning. 

 

„Excursion-observation method‟ is widely regarded as an essential part of 

undergraduate education in geography and lecturers generally agree that it represents 

one of the most effective forms of teaching and learning for both staff and students. 

Field studies provide the opportunity to experiment with a wide variety of different 

modes of course delivery and have a valuable role as a vehicle for the integration of 

many theoretical and practical concepts taught within a geography degree. 

 

In this research, a field trip has been carried out with the students of a first 

year geography class and the data has been collected by two questionnaires which 

have were applied before and after the field trip. According to this data; 

 

It has been found out a meaningful development on observational, map and 

research skills   of the students and also they advanced their field and research 

techniques, analytical skills and the integradation of the subjects from theory to 

practice after the field trip.. For the fluvial geomorphology subjects the data showed 

the advance of the students in all six matters of basic subjects (erosion, deposition, 

terrace, base level, and drainage and cleavage valley).  


